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 Wierzchowo 22.08.2017 r. 

 

OR.0057.6.2017.TW            

 

 

 

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 6 zarządzeń , które dotyczyły między innymi spraw 

takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 208/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 czerwca  2017r. w sprawie  

ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy. 

    

2) zarządzenie nr 209/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2017r. 

 

3) zarządzenie nr 210/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia harmonogramu  czynności włączenia  Gminazjum  im.Jana Pawła II,ul.Długa 26a w 

Wierzchowie do  Szkoły Podstawowej  im.2 Warszawskiej Dywizji Piechoty 

gen.J.H.Dąbrowskiego  ul.Długa 26a w Wierzchowie. 

 

4) zarządzenie nr 211/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 30 czerwca  2017 r. w sprawie  

zmian w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2017r. 

 

5)zarządzenie nr 212/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 lipca  2017 r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Wierzchowo  na 2017r. 

. 

6) zarządzenie nr 213/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie   

zmiany zarządzenia Nr 185/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia planu dofinansowania form  doskonalenia zawodowego nauczycieli  na 

2017r.,określenia maksymalnej kwoty  dofinansowania  opłat za kształcenie  pobierane przez 

szkoły wyższe  i zakłady kształcenia  nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia ,na które 

dofinansowanie będzie  przyznane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Wierzchowo. 

 

 

W/w zarządzenia  stanowią załączniki  Nr 1,2,3,4,5 i 6 do niniejszej informacji. 
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2. Sprawy bieżące   

 
-   W dniu 14 lipca 2017 r. Gmina Wierzchowo złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na zadanie pod nazwą: Budowa 

boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna. Uchwałą Rady 

LGD z dnia 7 sierpnia 2017 r. operacja ta została wybrana do dofinansowania. Koszt 

całkowity zadania 309 091,00 zł, kwota dofinansowania 196 674,60 zł, wkład własny 

112 416,40 zł. Obecnie trwa ocena dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. 

 

-  22 lipca 2017 r w Wierzchowie na stadionie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-

Pożarnicze. W zawodach udział wzięli druhowie OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna i OSP 

Żabinek oraz MDP Wierzchowo i MDP Świerczyna. 

Gminne Zawody wygrała drużyna OSP Wierzchowo i reprezentowała Gminę Wierzchowo na 

Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Czaplinku w dniu 29 lipca 2017 r. 

zajmując tam drugą lokatę. 

- Wspólnie z Jednostką OSP Wierzchowo zostanie przeprowadzona wymiana posadzki 

w garażu remizy OSP w Wierzchowie wraz z utwardzeniem placu przed remizą. Obecnie 

trwa procedura wyłonienia wykonawcy. 

- W sobotę 12 sierpnia br. na stadionie leśnym w Świerczynie odbyła się uroczystość 60-lecia 

Klubu Sportowego L.K.S. Drzewiarz Świerczyna. Słowa uznania wraz z gratulacjami 

przekazał Jan Szewczyk – Wójt Gminy Wierzchowo. W uroczystości udział wzięli również 

m.in. Grzegorz Maciejasz – Prezes KOZPN Koszalin, Henryk Wawrowski – Wiceprezes 

ZZPN Szczecin, Wiesław Burkiewicz – Członek Zarządu ZZPN Szczecin oraz Daniel 

Grodziński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świerczyna. 

- W miesiącu lipcu  i sierpniu br. Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk ,Przewodniczący 

Rady Gminy Andrzej Kaczorkiewicz oraz Sekretarz Gminy Tomasz Suchoński odwiedzili 

jubilatów : Panią Annę Popkowską z okazji  93 rocznicy urodzin , Pana Edmunda 

Wyborskiego z okazji 94 rocznicy urodzin, Panią Annę Romaniec  z okazji 90 rocznicy 

urodzin. 

-Dnia 28 czerwca br. podpisana została  umowa dotacji z WFOŚ i GW w Szczecinie  do 50% 

kosztu całkowitego na realizację  zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu 

Gminy Wierzchowo – etap VI” . Po przeprowadzeniu procedury  w ramach zapytania 

ofertowego  najkorzystniejszą ofertę cenową  złożyła Firma Beaty Plewko z Dębna.               

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą  ruszy procedura usuwania azbestu. 

 

-Dnia 19 .07.2017r. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie z Zarządcą  

Nieruchomości  ul.Długa 38,40,40A  P.Adamem Tuchalskim w sprawie dofinansowania do 

budowy kanalizacji. Na spotkaniu ustalono ,że Wspólnota  mieszkaniowa poniesie 30%  a 

gmina 70 % kosztów na budowę kanalizacji i po tyle samo na sporządzenie  aktu 

notarialnego. Sieć kanalizacyjna  zostanie przejęta przez  Gminę ,natomiast  przyłącza zostaną  

wykonane przez właścicieli  nieruchomości. 

 

-Dnia 4 sierpnia br. została podpisana umowa pomiędzy ZMiGPD a Firmą Handlowo-

Usługową „Krzyś” na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie  

przydomowych oczyszczalni ścieków  z terenu naszej gminy. 
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- W dniu 11 lipca na Zamku Joannitów w Świdwinie Pan Wójt podpisał  list intencyjny dotyczący 
współpracy przy stworzeniu Regionalnej Koncepcji Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii pomiędzy 
przedstawicielami 20 zachodniopomorskich gmin oraz Zachodniopomorskim Urzędem 
Marszałkowskim, który reprezentował Wicemarszałek Województwa  Tomasz Sobieraj. Dokument 
będzie zawierał m.in. analizę potencjału energetycznego oraz opracowanie strategii produkcji energii 
z OZE w każdej z gmin, która znalazła się w projekcie. Obszar objęty projektem obejmuje 3,6 tys. km 
kw. oraz 140 tys. osób. 

Wg Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, stworzona przez gminy koncepcja "będzie 
zawierała m.in. analizy potencjału energetycznego poszczególnych gmin; zweryfikowane zostaną 
aktualne plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe, a także zostaną 
opracowane indywidualne rozwiązania dla poszczególnych gmin w zakresie produkcji energii z OZE". 
Zaznaczono, że dokument ten obejmuje analizę sytuacji prawnej i rynkowej oraz uwarunkowania 
techniczne. 

Opracowanie koncepcji wpisuje się w projekt Bałtyckie Obszary Energii, w którym obok woj. 
zachodniopomorskiego bierze udział 10 partnerów z ośmiu krajów, w tym m.in.: Skania, Tartu, 
Meklemburgia Pomorze Przednie i Agencja Energetyczna Południowej Szwecji. Ich działanie polega 
na stworzeniu narzędzi potrzebnych do rozwiązań konfliktów prawnych i krajobrazowych blokujących 
rozwój OZE. 

Całkowita wartość projektu to 2,7 mln euro. Wkład Pomorza Zachodniego to blisko 230 tys. euro, z 
czego 85 proc. stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

 

 

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach  

 

 

 

- W dniu 27 lipca br. uczestniczyłem w uroczystościach Święta Policji  w Drawsku Pom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała :Teresa Wieczorek 22.08.2017r. 
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