
 

 

Protokół Nr XXXII/2021 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 27 maja 2021r. 

w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 12
05

 

Zamknięcie obrad – godz. 12
40 

 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Wierzchowo stanowi 15 radnych. 

W obradach XXXII 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
05

 otworzył XXXII 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 XXXI 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 188; 



8.2 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wierzchowo na lata 2021 - 2032  – druk nr 189; 

8.3 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości 

gruntowej w drodze przetargu – druk nr 190: 

8.4 uchwała w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

- druk nr 191; 

8.5 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wierzchowo - druk nr 192; 

8.6 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy 

Wierzchowo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu dofinansowania 

kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Wierzchowo - druk nr 193; 

8.7 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/145/2020 Rady Gminy 

Wierzchowo z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wybory metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 

opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - druk nr 194; 

8.8 uchwała w sprawie regulaminu miejsca okazja lnie wykorzystywanego do 

kąpieli „Plaża nad jeziorem Dramienko” - druk nr 195. 

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 XXXI Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 29 kwietnia 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 XXXI sesji Rady Gminy? 

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

przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła Protokół z XXXI 

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. 

Radni nie zgłosili zapytań do wyżej przedstawionego sprawozdania. 

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 6/2021 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 radni również nie złożyli interpelacji. 

 

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

obrad i przystąpił do realizacji punktu 7. 

 

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 188. 

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 XXXII/185/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 

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

 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 

2021-2032 – druk nr 189. 



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 XXXII/186/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2021-2032  – która stanowi załącznik nr 6 

do nin. protokołu, 

 

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oraz 

zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w drodze 

przetargu – druk nr 190. 

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 XXXII/187/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę 

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

protokołu, 

 

4) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – druk nr 191. 

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 XXXII/188/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego – która stanowi załącznik nr 8do nin. protokołu. 

 

5) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 

do kąpieli na terenie Gminy Wierzchowo – druk nr 192. 

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 XXXII/189/2021 w sprawie  – która stanowi załącznik nr 9 do nin. 

protokołu. 

 

6) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 

czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo – druk 

nr 193. 

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 XXXII/190/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/2017 

Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu 

dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Wierzchowo – która stanowi załącznik nr 10 do nin. 

protokołu. 

 

7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/145/2020 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 

listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o 

określonej pojemności– druk nr 194. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 13 

głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXXII/191/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/145/2020 Rady 



Gminy Wierzchowo z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności – która stanowi 

załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

8) w sprawie regulaminu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli „Plaża nad 

jeziorem Dramienko” – druk nr 195. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 14 

głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXXII/192/2021 w sprawie regulaminu miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli „Plaża nad jeziorem Dramienko”  – która stanowi 

załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

 

Ad. 9  

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec odczytał treść odpowiedzi Wójta Gminy Wierzchowo 

na interpelację radnego Józefa Janickiego zgłoszoną w poprzednim okresie: 

„Odpowiadając na interpelację dotyczącą przeznaczenia środków finansowych z budżetu 

gminy Wierzchowo na rok 2021 na ocieplenie i elewację budynku Biblioteki Publicznej w 

Świerczynie informuję, że prace przy budynku Biblioteki nie były planowane w ramach 

zadania „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie” 

dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie. Sugerowany zakres prac dodatkowych nie pozwala na rozszerzenie zadania 

termomodernizacyjnego”. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 9 

porządku obrad i przystąpił do realizacji punktu 10.  

 

Ad. 10 
 

Radny Józef Janicki: 

- zapytał, czy jest jakakolwiek informacja ze strony Starostwa Drawskiego w zakresie 

możliwości rozwiązania problemu przebiegu granic działek ewidencyjnych pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 2007Z Świerczyna-Wielboki-Rudki, 

- zgłosił poprawienie stanu drogi wjazdowej do Zespołu Szkół w Świerczynie (ok. 20 m), 

- zaproponował, jeśli będzie to możliwe, postawienie znaku zakazu parkowania przy Zespole 

Szkół w Świerczynie. 

 

Radny Zdzisław Bełzowski poruszył następujące sprawy: 

- poinformował o nienaprawionym płocie przy placu zabaw w miejscowości Będlino, 

- zapytał, kiedy wykonawca remontu drogi powiatowej w miejscowości Będlino przystapi do 

usunięcia zgłoszonych usterek, 

- czy mieszkańcy Świerczyny za dowóz nieczystości ciekłych do stacji zlewnej przy 

przepompowni w miejscowości Otrzep będą objęci dopłatą do transportu - dotyczy czasu 

trwania budowy kanalizacji sanitarno-ściekowej w miejscowości Świerczyna do momentu 

uruchomienia przepompowni w Świerczynie. 

 



Na zgłoszone wyżej zapytania i problemy Wójt Jan Szewczyk odpowiedział: 

- na spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Drawskiego nie padła żadna decyzja i 

propozycja dotycząca drogi Świerczyna-Wieboki-Rudki. Powiat powinien przedsięwziąć 

jakieś działania. Wójt zasugerował, że rozwiązaniem problemu przebiegu granic działek 

ewidencyjnych pasa drogowego przedmiotowej drogi będzie zalegalizowanie istniejącego 

przebiegu pasa drogowego, 

-  w przyszłym tygodniu dokonamy rozeznania problemu dot. drogi wjazdowej do Zespołu 

szkół w Świerczynie i postaramy się zrobić, być może trzeba będzie przełożyć kostkę 

brukową. Należy uniemożliwić parkowanie samochodów dalej aniżeli teren parkingu na 

wysokości sali wiejskiej, 

- płot przy placu zabaw w Będlinie naprawimy najszybciej jak będzie to możliwe, 

- w sprawie usunięcia usterek powykonawczych drogi powiatowej w Będlinie 

prawdopodobnie ma być spotkanie zarządcy drogi i wykonawcy. Po ustaleniu terminu 

spotkania w którym udział wezmą sołtys i pracownik merytoryczny w  Urzędzie Gminy 

będzie zaproszony również radny Zdzisław Bełzowski, 

- istnieje prawdopodobieństwo i możliwość, że nieczystości ze zlewni tzw. tartacznej będą 

kierowane do przepompowni w miejscowości Otrzep. Planuje się również aby nieczystości 

płynne z pozostałej części miejscowości Świerczyna i Wielboki były dowożone do 

przepompowni w miejscowości Otrzep w celu wyeliminowania transportu ścieków do 

Wierzchowa – transport będzie objęty dopłatą. Z miejscowości do których nie będzie 

doprowadzony system kanalizacyjny, transport ścieków będzie objęty dopłatą jak dotychczas. 

 

Radna Grażyna Gucze zapytała, czy na cmentarzu w Wierzchowie będą wycinane kolejne 

drzewa. 

Wójt Jan Szewczyk odpowiedział, że podejmie wszelkie starania i działania by wycinkę 

drzew na cmentarzu w Wierzchowie zrealizować. 

 

Radny Ireneusz Jung w imieniu mieszkańców posesji nr 4i w Osieku Drawskim podziękował 

Wójtowi za uporządkowanie terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie posesji nr 

4i. 

 

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
40

 zamknął obrady XXXII 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. 

 


