
 

 

Protokół Nr XXXI/2021 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 29 kwietnia 2021r. 

w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 12
00

 

Zamknięcie obrad – godz. 12
45 

 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Wierzchowo stanowi 15 radnych. 

W obradach XXXI Sesji Rady Gminy Wierzchowo wzięło udział 15 radnych, według listy 

obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli także: Wójt Gminy Jan Szewczyk, Sekretarz Gminy Tomasz 

Suchoński oraz Skarbnik Gminy Marta Chłopek, według listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Obradom przewodniczył: Marek Mikulec – Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo. 

 

Obrady protokołowała: Danuta Łukaszewska – inspektor ds. obsługi rady. 

 

Ad. 1 i 2 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec o godz. 12
00

 otworzył XXXI Sesję Rady Gminy 

Wierzchowo zwołaną na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

 o samorządzie gminnym oraz § 22 Statutu Gminy Wierzchowo. Po powitaniu radnych i gości 

zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu sesji 

uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poinformował, iż porządek obrad dzisiejszej sesji 

został przekazany radnym w terminie wskazanym w § 22 pkt 3 Statutu Gminy Wierzchowo. 

Dla przypomnienia odczytał proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Wierzchowo. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Wierzchowo z prac w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania Radnych. 

7. Trybuna obywatelska. 

8. Podjęcie uchwał: 

8.1 uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021 – druk 

nr 185; 



8.2 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę  nieruchomości 

gruntowych w drodze przetargu – druk nr 186; 

8.3 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej w drodze przetargu – druk nr 187. 

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Komunikaty i sprawy różne. 

11.Zamknięcie sesji. 

 

 

Przewodniczący obrad Marek Mikulec zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z pośród Radnych lub 

Wójt Gminy chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 

 

Radni i Wójt nie zgłosili zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 1 i 2 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 3. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Mikulec poinformował, że protokół  

z posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 31 marca 2021r. został 

wyłożony do wglądu w biurze Rady i do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęły żadne uwagi 

dotyczące zawartych w nim zapisów. Kwestia wnoszenia poprawek i uwag do protokołu 

uregulowana została w §39 Statutu Gminy Wierzchowo. Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęły 

żadne uwagi dotyczące zapisów w protokole Przewodniczący Rady uznał protokół za 

sporządzony poprawnie i poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Zapytał, kto jest za 

przyjęciem protokołu z XXX sesji Rady Gminy? 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 14 głosami „za” 

przy 0 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła Protokół z XXX sesji 

Rady Gminy Wierzchowo bez uwag i zastrzeżeń. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 3 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 4. 

 

Ad. 4 

 

Sprawozdanie pisemne Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 

3 do nin. protokołu. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 4 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 5. 

Ad. 5 

Informację z prac Komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym złożył 

Przewodniczący Komisji wiodącej z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów, 

Komisji Kultury, Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej – Ryszard Borowicz. 

Protokół Komisji Nr 5/2021 stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 



Wobec braku dyskusji Przewodniczący obrad zamknął punkt 5 porządku obrad  

i przystąpił do realizacji punktu 6. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poinformował, że w okresie międzysesyjnym radni nie 

złożyli interpelacji. 

 

Na sesji  Radna Dorota Sobczak złożyła interpelację o następującej treści: 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Starosty i Zarządu Powiatu Drawskiego o złożenie 

w naborze Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2022 wniosku o dofinansowanie 

przebudowy drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku obejmującym miejscowość Nowe Laski 

do drogi wojewódzkiej nr 177 w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze dla 

użytkowników. Jest to trzeci a zarazem ostatni etap przebudowy tej drogi. Wyremontowanie 

w/w odcinka drogi stanowiło by zwieńczenie inwestycji już rozpoczętej w minionych latach. 

Obecnie stan nawierzchni drogi jest w tragicznym stanie. Na całym wyżej wymienionym 

odcinku drogi po zimie powstały głębokie dziury w asfalcie, pozapadały się kratki wpustowe 

studzienek, powstały koleiny co uniemożliwia to bezpiecznemu poruszaniu się po drodze. Jest 

to miejscowość przez którą wiedzie szlak drogi powiatowej i jest jedyna drogą w 

miejscowości przy której po obu stronach znajduje się zabudowa domów mieszkalnych z 

której to korzystają wszyscy mieszkańcy i inni użytkownicy. Nie mamy chodników ani 

poboczy po których możemy bezpiecznie się poruszać. Jadący pojazdami mechanicznymi 

omijają dziury, których po okresie zimowym znacznie przybyło, zagraża to zdrowiu i życiu 

poruszających się dzieci, starszych czy młodszych osób i uniemożliwia przejazd nawet z małą 

prędkością. 

Remonty cząstkowe nawierzchni drogi gotową masą nie wystarczają na długo, nie są również 

„łatane” wszystkie dziury w asfalcie, wydawać by się mogło, że z powodu zbyt dużych 

ubytków w nawierzchni. Takie doraźne remonty kilka razy w roku i doprowadzenie 

nawierzchni do odpowiedniego stanu technicznego z pewnością generują ogromne koszty 

utrzymania dróg a nie ma to zamierzonego efektu. Na terenie Gminy Wierzchowo znajduje 

się najwięcej dróg powiatowych a obecnie finanse Gminy nie pozwalają na wspólną 

partycypację w kosztach wszystkich inwestycji drogowych. 

Dlatego też my mieszkańcy Nowych Lasek bardzo prosimy o podjęcie wszelkich starań by 

poprawić komfort i bezpieczeństwo korzystania z drogi. Prosimy zatem Zarząd Powiatu 

Drawskiego wraz z Panem Starostą aby podjął działania w pozyskaniu środków w 

samorządach wyższego szczebla bądź jakiś projektach na przebudowę w/w drogi i 

zakończenie trzeciego etapu przebudowy drogi nr 1996Z na odcinku Żabin – Nowe Laski do 

drogi powiatowej nr 177. Również mamy nadzieję, że Pan Starosta przychyli się do naszej 

prośby i zabezpieczy w budżecie Powiatu środki na 2022 rok na przebudowę odcinka drogi 

powiatowej przez miejscowość Nowe Laski do drogi krajowej nr 177. 

Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie interpelacji. W załączeniu przekazuję kilka zdjęć 

dot. nawierzchni drogi (szt 8).” 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec, wobec braku dyskusji zamknął punkt 6 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 7. 

Radny Józef Janicki poinformował o braku odpowiedzi na dwie złożone w tym roku 

interpelacje. Pierwsza dotyczyła przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy 

Wierzchowo na rok 2021 w wysokości 20 000,00 zł na wykonanie ocieplenia i elewacji 



budynku biblioteki w Świerczynie. Druga interpelacja dotyczyła zamontowania lampy 

oświetleniowej wraz ze słupem przy posesji nr 114 w Świerczynie. 

Radny Józef Janicki zapytał również, czy podjęto jakiekolwiek działania umożliwiające zakup 

nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Świerczyna, czy w ogóle jest taka 

możliwość.  

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poinformował Radnego Józefa Janickiego, że 

odpowiedź Radnemu zostanie udzielona w punkcie 9 porządku obrad sesji „9.Odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania” przypominając jednocześnie Radnemu, że zapytania, zgodnie z 

ustawą o samorządzie gminnym również należy składać na piśmie. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec oznajmił, że sesja odbywa się bez udziału publiczności 

w związku z panującą pandemią, wobec tego zamknął punkt 7 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 8. 

 

Ad. 8 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poddał kolejno pod głosowanie następujące projekty 

uchwał: 

 

1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021 – druk nr 185. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 15 

głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXXI/182/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 

rok 2021  – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu, 

 

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych oraz 

zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w drodze 

przetargu – druk nr 186. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 15 

głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXXI/183/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę 

nieruchomości gruntowych w drodze przetargu – która stanowi załącznik nr 6 do 

nin. protokołu, 

 

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze 

przetargu – druk nr 187. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 15 

głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXXI/184/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej w drodze przetargu – która stanowi załącznik nr 7 do nin. 

protokołu. 

 

 

 

 

 

 



Ad. 9  

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec odczytał treść odpowiedzi Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim, która wpłynęła do Biura Rady Gminy na 

zgłoszoną przez Radnego Zdzisława Bełzowskiego w poprzednim okresie interpelację: 

„Ponownie odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 08.01.2021r. przez Pana Zdzisława 

Bełzowskiego – Radnego Gminy Wierzchowo, a przesłana przez Wójta Gminy Wierzchowo 

pismem znak: OR.0003.1.2021.DŁ z dnia 25.01.2021r. (wpłynęło w dniu 29.01.2021r.), 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że w dniu 11 marca 2021r. 

przeprowadziliśmy oględziny w sprawie stanu technicznego budynku gospodarczego 

położonego na terenie działki nr 44/2 w miejscowości Będlino, gm. Wierzchowo. 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 11 marca 2021r. zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego budynku gospodarczego 

położonego na terenie w/w działki. 

Z uwagi na fakt, iż Gmina Wierzchowo nie jest stroną wszczętego postępowania 

administracyjnego, dalsze informacje na temat przebiegu przedmiotowej sprawy nie będą 

Państwu udzielane.” 

 

Wójt Jan Szewczyk poinformował Radnego Józefa Janickiego, że wyjaśni sprawę braku 

odpowiedzi na zgłoszone interpelacje z osobami do których interpelacje zostały skierowane. 

Dodał, że rozważy sprawę zamontowania lampy oświetlenia ulicznego po wcześniejszym 

rozeznaniu kosztów. W sprawie ocieplenia i położenia elewacji na budynku biblioteki w 

Świerczynie Wójt poinformował, że nie można poszerzyć wnioskowanego zakresu robót w 

ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i 

Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie” ponieważ umowy na 

wykonanie wymienionych zadań zostały podpisane w dniu 15 października ubiegłego roku. 

Termin zakończenia inwestycji termomodernizacji Sali wiejskiej w Świerczynie na kwotę 

203 135,96 zł planowany jest na 30 czerwca 2021 roku. Wnioskowane zadanie nie jest 

również ujęte w budżecie Gminy Wierzchowo na ten rok. 

W sprawie rozpoczęcia procedury zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP w 

Świerczynie Wójt poinformował, że nie ma obecnie możliwości złożenia wniosku na zakup 

samochodu. Jeżeli taka możliwość się pojawi, wówczas wniosek zostanie złożony.  

Wójt zaproponował wstrzymać się od zakupu samochodu dopóki nie będzie rozwiązany 

problemu budynku remizy. Dodał, że Gmina Wierzchowo złożyła projekty w ramach 

wsparcia Gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na: 

 przebudowę i rozbudowę remizy OSP w Świerczynie – 800 000,00 zł, 

 przebudowę i rozbudowę byłego budynku użytkowo-gospodarczego z przeznaczeniem 

na salę wiejską w Żeńsku (instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i grzewcza c.o. 

Ponadto montaż paneli fotowoltaicznych z wykorzystaniem energii do pompy ciepła i 

ogrzewania budynku. Wykonanie tablicy i muralu upamiętniającego ostatnią szarżę 

ułanów kawalerii Wojska Polskiego celem kształtowania patriotyzmu wśród 

mieszkańców gminy oraz budowania własnej tożsamości i pielęgnowania naszej 

„małej ojczyzny”) – 600 000,00 zł, 



 przebudowę plaży gminnej nad jeziorem Dramienko (przyłącze wodociągowe, 

przyłącze kanalizacyjne z przepompownia ścieków, budynek socjalny dla ratownika i 

magazyn sprzętu wodnego, przebudowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych) – 

350 000,00 zł. 

 

Radny Ireneusz Jung przypomniał o realizacji interpelacji dotyczącej uporządkowania terenu 

przy nieruchomości nr 4i w  miejscowości Osiek Drawski. Zgodnie z treścią odpowiedzi 

Wójta z dnia 17 marca br. teren miał być uporządkowany w najbliższym czasie. Radny 

poinformował, że nie wie jakiej odpowiedzi ma udzielić właścicielom tej nieruchomości. 

Wójt Jan Szewczyk zapewnił, że po najbliższym długim weekendzie majowym prace 

porządkowe zostaną wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac 

interwencyjnych. 

 

Radny a zarazem Komendant Gminny OSP w Wierzchowie Bogusław Pawłowicz, powiedział 

że należy się zastanowić nad budynkiem remizy OSP w Świerczynie, który obecnie nie jest 

przystosowany do przyjęcia nowych samochodów. Poinformował, że w ciągu najbliższych 

miesięcy odbędą się walne zebrania członków OSP i zjazdów oddziałów ZOSP RP na których 

strażacy wybiorą nowe władze. Z nowymi władzami rozpoczniemy rozmowy na temat 

ewentualnego pozyskania nowego samochodu strażackiego. 

 

Radny Piotr Gumny swoją wypowiedź nawiązał do dyskusji odbytej na posiedzeniu 

wspólnym Komisji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2021r. przed posiedzeniem sesji 

informując, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim i Wiecestarosta 

Drawski wzięli udział w spotkaniu w Świerczynie na zaproszenie członków Stowarzyszenia 

„Nasza Świerczyna”, a nie na zaproszenie pojedynczych osób. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 9 

porządku obrad i przystąpił do realizacji punktu 10.  

 

Ad. 10 
 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 10 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 11. 

Ad. 11 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący obrad Marek Mikulec o godz. 

12
45

 zamknął obrady XXXI sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

        Przewodniczący Rady 

             Marek Mikulec 

 

 

 

 



 

 

Podpis protokolanta: 

…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie przebiegu sesji oraz przebieg głosowania  

w formie wydruku z urządzenia rejestrującego głosowania. 

 


