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Informacja Wójta Gminy 

                        z prac w okresie międzysesyjnym 
 

 

Przedstawiana przeze mnie informacja zawiera 2 grupy tematyczne, są to : 

 

1. wydane Zarządzenia Wójta Gminy 

2. sprawy bieżące 

 

1. Wydane zarządzenia Wójta Gminy. 
 

 W omawianym okresie wydałem 3 zarządzenia , które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 
 

1) zarządzenie nr 240/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia   2018r. w sprawie  zmian w 

budżecie  Gminy Wierzchowo na rok 2018. 
    

2) zarządzenie nr 241/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia  2018 r. w sprawie  

wyodrębnienia ewidencji księgowej dla operacji pn.”Budowa boiska wielofunkcyjnego  wraz z 

ogrodzeniem w miejscowości  Świerczyna. 
 

3) zarządzenie nr 242/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 2018 r. w sprawie  ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo  poprzez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018r. zlecanych na podstawie ustawy o 

działalności  pożytku  publicznego i wolontariacie. 
 

 

 

 

W/w zarządzenia  stanowią załączniki  Nr 1,2 i 3 do niniejszej informacji. 

 

 

 

Sprawy bieżące   
 

 

 

-   Dnia 1 marca 2018r. 92 urodziny obchodziła  Pani Halina Boruch z Będlina  i z tej okazji 

odwiedzili ją w tym dniu  Pan Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo Andrzej 

Kaczorkiewicz wraz z Sekretarzem Gminy Tomaszem Suchońskim  i Skarbnik Gminy Martą 

Chłopek. Wręczono jubilatce  słodki upominek i  wiązankę kwiatów z życzeniami zdrowia na 

dalsze lata. W dniu 7 marca  br.  obchodził również 91 urodziny  Pan Leon  

Mikulski ,któremu złożono  życzenia i wręczono  upominek  z tej okazji. 

- W dniu 21 lutego 2018r. podpisano umowę  na prowadzenie obsługi bankowej  w okresie od 

1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pom. 

 



 

- 28 lutego br. złożono wniosek o dotację na budowę skoczni do skoku w dal wraz z 

doposażeniem hali sportowej w Wierzchowie w ramach środków budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego na 2018 r. z przeznaczeniem na „Pomoc finansową dla jednostek 

samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem 

na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r.” Koszt zadania 40 000 zł, 

dofinansowanie 50%. 
 

- 01 marca 2018 r. zostały podpisane umowy w ramach udzielenia dotacji na realizację zadań 

publicznych z zakresu sportu. Wysokość dotacji: 

1)  MLKS Kolejarz Wierzchowo – 18 100,00 zł 

2) LKS Drzewiarz Świerczyna – 20 000,00 zł 

3) UKS Lider Świerczyna – 4 500,00 zł 

4) UKS Orliki Wierzchowo – 3 000,00 zł 

 

- 2 marca 2018 r. został złożony wniosek aplikacyjny dla zadania „Budowa przedszkola w 

Wierzchowie” w ramach RPO WZ 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji 

fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 

Koszt zadania 3 000 000 zł, poziom dofinansowania 85%, wkład własny 450 000,01 zł. 

 

- 7 marca br. ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego 

w miejscowości Świerczyna wraz z ogrodzeniem”. Termin składania ofert upływa 22 marca 

2018 r. 

 

- W dniu 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Wierzchowie odbyło się 

uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa, w którym udział wzięli: Sołtysi Gminy 

Wierzchowo, Pani Grażyna Anna Sztark - Senator RP, przedstawiciele władz samorządowych 

Gminy Wierzchowo, Radni Rady Gminy Wierzchowo, dyrektorzy i kierownicy jednostek 

gminnych oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Świerczyna. 

 

- W sobotę 10 marca br. na stadionie w Świerczynie został rozegrany Mecz o Puchar Wójta 

Gminy Wierzchowo pomiędzy Klubami MLKS "Kolejarz" KPPD SA Wierzchowo a LKS 

"Drzewiarz" Świerczyna. Mecz zakończył się wynikiem 5:1 - Puchar Wójta Gminy 

Wierzchowo zdobyła drużyna MLKS "Kolejarz" KPPD SA Wierzchowo. 

 

- 14 marca 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Wierzchowo poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku 

zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rodzaje zadań publicznych, na które organizacje mogą składać oferty: 

a) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – 16 000,00 zł, 

b) „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 5 000,00 zł, 

c)  „Promocja i ochrona zdrowia” – 1 400,00 zł, 



 

d) „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” –  

2000,00 zł. 

- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uruchamia Program Społecznik 2018, to 

ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego, podzielonego na 2 filary tj. 

Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje i Program Społecznik – Budżet Obywatelski. 

-Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje to kontynuacja Programu zrealizowanego w 

2017 r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy 

będą mogli się starać o 3 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw. NOWOŚĆ w programie -  

nabór wniosków na inicjatywy obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu 

generatora wniosków Witkac.pl . Nabór rozpocznie się 3 kwietnia 2018 r. 

Na stronie wierzchowo.pl został udostępniony link do informacji Urzędu Marszałkowskiego, 

zainteresowani programem mogą uzyskać potrzebne materiały tj. regulamin programu, druk 

wniosku w Urzędzie Gminy Wierzchowo na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych i promocji gminy.   

-W dniu 22 marca br. w tut. urzędzie zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie oraz 

zainteresowanymi przyłączeniem się do sieci gazowej podmiotami. Rezultatem rozmów są 

decyzje dotyczące potrzeby i możliwości rozbudowy sieci gazowej na odcinku Żabin – zakład 

trzody chlewnej w Żeńsku oraz Żabin – zakład trzody chlewnej w Żabinie a także w dalszej 

kilkuletniej perspektywie budowa sieci gazowej w kierunku Świerczyny, pod warunkiem 

istnienia potencjalnych odbiorców. Dodatkowo uwzględniono możliwość budowy sieci do 

Bonina, również na potrzeby spółki Agri Plus. Na chwile obecną ustalono, że spółka Agri Plus 

pisemnie zadeklaruje PSG w Koszalinie chce podłączenia się do sieci gazowej, następnie po 

przeanalizowaniu przez dystrybutora strony ekonomicznej budowy sieci zostaną podjęte 

ostateczne decyzje. Ponadto przedstawiciele PSG przypomnieli o wpisaniu do planu 

inwestycyjnego spółki budowy sieci gazowej w Osieku Drawskim, gdzie podstawa do 

rozpoczęcia inwestycji jest jedynie deklaracja min. 10 osób w postaci złożenia wniosków o 

warunki przyłączenia do sieci gazowej. 

-W marcu br. przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika podstawowego i starszego. 

 

- W związku z naruszeniem obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie swojej 

nieruchomości  został nałożony mandat karny  w kwocie 100 zł. 

 

 

-Dnia 5 marca 2018r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

poinformował Gminę Wierzchowo o pozytywnym wyniku oceny i wyborze do 

dofinansowania projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej SUW Wierzchowo”. Łączny 

koszt zadania to 250 661,70 zł z tego dofinansowanie to kwota 156 646,50 zł. 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących  uroczystościach i spotkaniach : 

 

 -Dnia 4 marca 2018 r. brałem udział w uroczystościach  obchodów  rocznicy  Wyzwolenia 

Wierzchowa ,które odbyły się przy pomniku  koło Kościoła w Wierzchowie. 

- W dniu 8 marca br. uczestniczyłem  w spotkaniach  z okazji  Międzynarodowego Dnia 

Kobiet w Świerczynie i w Wierzchowie i z  tej okazji  złożyłem życzenia dla wszystkich  

Kobiet  w Gminie Wierzchowo oraz wręczyłem symboliczny kwiatek. 

- Dnia 9 marca br.  brałem udział w uroczystych obchodach Dnia Sołtysa ,który przypada 11 

marca. W czasie  uroczystości zostały wręczone upominki dla sołtysów w podziękowaniu  za   

https://witkac.pl/strona


 

ich trud i pracę na rzecz  Gminy Wierzchowo. Uwieńczeniem tych obchodów  był  okazały i 

przepiękny  tort   nawiązujący wystrojem do tego święta. Uroczystość  uświetniła obecność  

Pani Anny  Sztark – Senator   Rzeczpospolitej Polskiej. 

-  W dniu 14 marca br. brałem udział w walnym zgromadzeniu  wspólników PKS w Złocieńcu. 

 

- 20 marca 2018 r. uczestniczyłem w debacie  nt. bezpieczeństwa , która odbyła się w 

Drawsku Pom. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 23.03.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


