
 

 

Szanowni Współmieszkańcy Gminy Wejherowo, 

 Czuję się w obowiązku poinformować, że z dniem 1 grudnia 2020 roku zrezygnowałem  

ze stanowiska wójta Gminy Wejherowo. Powodem tej trudnej decyzji są względy natury osobistej  

(o których Państwu wiadomo) i zdrowotnej, także w kontekście dolegliwości po chorobie Covid-19. 

  Pozostawiam sprawy gminne w dobrej kondycji ekonomicznej i społecznej. Mimo 

nadzwyczaj trudnej sytuacji pandemicznej, budżet Gminy na 2020 rok nie jest zagrożony; zadania 

inwestycyjne i społeczne są realizowane zgodnie z harmonogramem. Również projektowany budżet 

na 2021 rok ma wszelkie szanse na pomyślną realizację i dalszy, dynamiczny rozwój Gminy oraz nie 

wymaga wspierania dodatkowymi środkami kredytowymi.  

  Stabilność naszej małej Ojczyzny nie jest zagrożona za sprawą dobrego, konsolidowanego 

przez lata zespołu ludzi, stanowiących Radę Gminy oraz Urząd Gminy Wejherowo. Przez trzy 

niespełna kadencje, jakie mi za sprawą Państwa wyborów były dane sprawować swój Urząd, 

doświadczałem jednoznacznie mocnego i merytorycznego wsparcia ze strony radnych, zwłaszcza 

skupionych w Klubie Radnych Gospodarna Gmina. Dzięki temu mogliśmy realizować dynamiczny, 

proinwestycyjny kierunek rozwoju, obfitujący w wielość wykonanych zamierzeń z zakresu 

infrastruktury technicznej i społecznej. 

 Szczególne słowa uznania kieruję do wysoce kompetentnego i oddanego grona pracowników 

Urzędu Gminy, wszystkich jego komórek organizacyjnych, dobrze służących Mieszkańcom i rozwojowi 

Gminy. To dzięki ich wysiłkom i zaangażowaniu budynek Urzędu stał się miejscem, gdzie Mieszkańcy 

mogą czuć się jak u siebie, gdzie stali się aktywnymi współgospodarzami. Gorące słowa podzięki 

kieruję pod adresem wicewójta Macieja Milewskiego, animatora i kreatora zrealizowanych  

z powodzeniem inwestycji. Za sprawą kierowanego przezeń zespołu Gmina pozyskiwała dziesiątki 

milionów złotych wsparcia zewnętrznego, dzięki którym mogliśmy budować drogi, rozwijać sieć 

wodno-kanalizacyjną, rozbudowywać szkoły i placówki kultury, urządzać place zabaw i obiekty 

sportowo-rekreacyjne czy doskonalić sieć oświetleniową. Będzie to służyło nam przez wiele lat  

i stanowiło doskonałą bazę do podejmowania nowych, ambitnych zadań.  

 Wielce pomocnymi byli mi sołtysi i rady sołeckie. To od nich – podczas zebrań sołeckich  

i indywidualnie płynęły do mnie sygnały o bolączkach, potrzebach i problemach, nurtujących 

społeczności naszych wsi i osiedli. Dzięki temu mogłem bardziej racjonalnie projektować budżet  

i – w miarę możliwości – wychodzić naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności. Wiele też 

zawdzięczam działającym w Gminie organizacjom pozarządowym. Ochotnicze Straże Pożarne, 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, Koła Gospodyń Wiejskich, Orkiestra Dęta 

Gminy Wejherowo i wiele innych były dla mnie cenionym partnerem, a zarazem stały się podmiotem 

dumy i znamienitą wizytówką Gminy, nie tylko w naszym regionie.  

 Pragnę jak najserdeczniej podziękować wszystkim Mieszkańcom, instytucjom i organizacjom 

naszej Gminy za zaufanie, jakiego doświadczałem niezmiennie przez minione dziesięć lat 

sprawowania funkcji wójta Gminy Wejherowo. Był to niekiedy trudny i mozolny okres, ale zarazem 

wielce owocny i pouczający etap mojego życia. Dziękuję!    

Drodzy  Mieszkańcy, 

Proszę, aby decyzję o oddaniu głosu w wyborach mojego następcy oparli Państwo na namacalnych 

dokonaniach. Wybierzcie   Państwo kontynuację gwarantowaną przez radnych i kandydata 

Gospodarnej Gminy. 

                                             Henryk Skwarło 


