
 

 

Protokół Nr XXXIII/2021 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 30 czerwca 2021r. 

w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 12
15

 

Zamknięcie obrad – godz. 14
00 

 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Wierzchowo stanowi 15 radnych. 

W obradach XXXIII 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 i Skarbnik Gminy Marta Chłopek, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 

2 do niniejszego protokołu. 

 

Obradom przewodniczył: Marek Mikulec – Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo. 

 

Obrady protokółowała - Danuta Łukaszewska – inspektor ds. obsługi rady. 

 

Ad. 1 i 2 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec o godz. 12
15

 otworzył XXXIII 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 4 Statutu Gminy Wierzchowo.  

Dla przypomnienia odczytał proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Wierzchowo. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z prac w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania Radnych. 

7. Trybuna obywatelska. 

8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wierzchowo za 2020 rok: 

1) debata nad przedstawionym Raportem, 

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo wotum 

zaufania – druk nr 196. 



9. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za rok 

2020 – debata absolutoryjna Radnych nad: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za rok 2020, 

2) sprawozdaniem finansowym za rok 2020, 

3) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2020r., 

4) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020, 

5) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Wierzchowo z tytułu wykonania budżetu za rok 2020, 

6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok – druk nr 197, 

7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – druk nr 198. 

10. Podjęcie uchwał: 

10.1 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej w drodze przetargu - druk nr 199; 

10.2 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Wierzchowie 

– druk nr 200; 

10.3 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy 

Wierzchowo – druk nr 201; 

10.4 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Wierzchowo na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 202; 

10.5 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021 – 

druk nr 203. 

     11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

     12.Komunikaty i sprawy różne. 

     13.Zamknięcie sesji. 

 

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

Wójt chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku 

obrad, ewentualnie chciałby zaproponować zdjęcie z porządku obrad któregoś z tematów? 

Radni i Wójt nie zgłosili na sesji 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 XXXII Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 27 maja 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 XXXII 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 XXXII 

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 

 

Informacja pisemna Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 

do nin. protokołu. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący obrad zamknął pkt 4 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 5. 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy o złożenie 

informacji z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. 

Informacje z prac Komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym kolejno złożyli: 

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Pajor. 

Protokół Komisji Nr 8/2020 stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

2) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Ryszard Borowicz. 

Protokół Komisji Nr 7/2020 z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów, 

Komisji Kultury i Komisji Rolnictwa stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.  

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący obrad zamknął pkt 5 porządku obrad  

i przystąpił do realizacji punktu 6. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poinformował, że w okresie międzysesyjnym 

interpelacje złożyli: 

 

Radny Zdzisław Bełzowski - złożył jedną interpelację o następującej treści: 

 

„ Zwracam się z prośbą do przedsiębiorstwa ZUBWIT RESKO sp. z o.o. sp.k. wykonującego 

instalację sanitarną w Będlinie. W miejscowości Będlino przy posesji nr 10 przy studzience 

kanalizacyjnej powstała dziura. Studzienka znajduje się na środku drogi gminnej, co stwarza 

duże zagrożenie uszkodzenia pojazdu dla przejeżdżających samochodów”. 

 

Radny Kazimierz Pajor złożył do Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim dwie 

interpelacje o następującej treści: 

 

1) „Zwracam się z prośbą o wykoszenie trawy, wycięcie dziko rosnących krzewów i 

oczyszczenie rowu odprowadzającego wody opadowe z ronda przy ulicy Parkowej w 



Wierzchowie. Teren na którym jest umiejscowiony rów odwadniający rondo jest 

położony między torem kolejowym a Posterunkiem Policji jest bardzo zaniedbany. W 

związku z tym prosi się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku 

Pomorskim o przywrócenie tego terenu do właściwego stanu oraz jego bieżącego 

utrzymywania.” 

2) „Zwracam się z prośbą o wycięcie czterech świerków rosnących w pasie drogowym 

drogi powiatowej nr 1994Z Wierzchowo- Sośnica przy posesji nr 20 w Wierzchowie. 

W/w świerki są mocno rozrośnięte i swoimi wymiarami w znacznym stopniu 

utrudniają wyjazd z posesji zasłaniając pole widzenia przy włączaniu się do ruchu 

drogowego na tej ulicy, a korzenie tych drzew wrastają się  w fundamenty stodoły i 

ogrodzenia posesji przy której rosną.” 

 

Na sesji radni 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 na wstępie poinformował, że zgodnie z art. 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Raport o 

stanie Gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Raport ma 

charakter publiczny i musi być zaprezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy; w debacie 

nad nim mają prawo brać udział również mieszkańcy.  

Rada rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w 

sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się 

debatę. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w tym trybie składa do przewodniczącego rady 

pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – w gminie do 20 000 

mieszkańców (tak jak nasza gmina). 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 

sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu przez przewodniczącego rady według kolejności otrzymania zgłoszenia. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie 

nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec stwierdził, że nie wpłynęło żadne zgłoszenie w trybie 

art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym, informując jednocześnie, że radni otrzymali 

Raport w ustawowym terminie i debatę nad Raportem przeprowadzili na posiedzeniu 

wspólnym Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury i Komisji Rolnictwa w dniu 24 

czerwca 2021r., a wcześniej 9 czerwca 2021r.  realizację budżetu oceniła Komisja Rewizyjna. 

Komisje pozytywnie oceniły opracowany Raport stwierdzając, że Raport jest rzetelnie 

opracowanym źródłem wiedzy o Gminie Wierzchowo, przedstawia kompleksowy przegląd 



przeprowadzonych i planowanych inwestycji oraz podsumowuje działalność Wójta. Poprosił 

o zabranie głosu Wójta. 

 Wójt Jan Szewczyk zabierając głos powiedział, że realizując cele i zadania wynikające z 

przepisów prawa ale i z potrzeb mieszkańców kierował się utrzymaniem przede wszystkim 

kondycji finansowej gminy. Raport przedstawił nie tylko radnym ale również społeczeństwu. 

Raport to dokument przedstawiający przede wszystkim realizację inwestycji i może z dumą 

patrzeć w oczy społeczeństwu w związku z realizowanymi inwestycjami. Opracowany przez 

pracowników Urzędu Raport opisuje stan Gminy za ostatni rok. Pokrótce omówił ważniejsze 

inwestycje: budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę drogi w Będlinie, budowę kanalizacji 

sanitarnej w Sośnicy, remont stacji uzdatniania wody w Świerczynie, budowę Przedszkola w 

Wierzchowie, termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej (GOPS i Ośrodek 

Zdrowia w Wierzchowie, budynek sali wiejskiej w Świerczynie) oraz rozpoczętą w 2020r. 

budowę kanalizacji sanitarnej w Świerczynie. 

Wójt Jan Szewczyk na zakończenie swojego wystąpienia podsumowującego działalność za 

ostatni rok powiedział, że jest dumny z realizowanych inwestycji. 

Raport stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 

Zabierając głos w debacie radny Józef Janicki podziękował Wójtowi i wszystkim 

pracownikom, którzy przyczynili się do takiego stanu Gminy, jaki przedstawia Raport, przede 

wszystkim za uzyskane na dobrych warunkach dofinansowanie do wykonanych i 

wykonywanych inwestycji. Stan Gminy widać gołym okiem, co bardzo pozytywnie 

postrzegają mieszkańcy i przyjezdni. 

 

Radna Jolanta Augustyniak powiedziała, że Raport jest skomasowaną informacją Wójta za 

rok ubiegły. Stan Gminy jest zadawalający. Na pewno duży wpływ na taki stan Gminy ma 

dobra współpraca Wójta z Radą Gminy i Rady Gminy z Wójtem. Szczególne podziękowania 

dla Skarbnika Gminy, która dba o stan finansowy. 

 

Radny Ryszard Borowicz również przyłączył się do podziękowań dla Wójta i pracowników i 

jako wyraziciel mieszkańców przekazał, że inwestycje były dobrze przeprowadzone. 

 

Podsumowując powyższe wypowiedzi Przewodniczący Rady Marek Mikulec stwierdził, że z 

takiej współpracy należy się tylko cieszyć i życzyć sobie nawzajem dalszej takiej współpracy. 

Przewodniczący Marek Mikulec zamknął debatę i zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo wotum zaufania – druk nr 196. 

 
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 

XXXIII/193/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo wotum zaufania – 

która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

Ad. 9 
 

Ad.9.1 i 2 

 

Rada Gminy odstąpiła od szczegółowego przedstawiania na sesji sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Wierzchowo za 2020 rok, ponieważ wszystkie Komisje stałe Rady Gminy na 

swoich posiedzeniach szczegółowo analizowały sprawozdanie. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2020  rok stanowi 

załącznik nr 8 do nin. protokołu. 



 

Wójt Gminy Jan Szewczyk omówił pod względem finansowym niektóre inwestycje 

zaznaczając, że szczegółowe wykonanie inwestycji pod względem finansowym opisuje 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Kończąc wystąpienie, zwrócił się do Rady Gminy 

o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok i udzielenie absolutorium. 

 

Ad.9.3 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Mikulec odczytał treść uchwały Nr XXV.146.Z.2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2021 

roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok – opinia 

pozytywna - załącznik nr 9 do nin. protokołu. 

 

Ad.9.4 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchowo Kazimierz Pajor odczytał 

treść wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – załącznik nr 10 

do nin. protokołu. 

 

Ad.9.5 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec odczytał treść uchwały Nr XLVIII.228.Z.2021 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2021 roku w 

sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchowo w sprawie  

absolutorium za 2020 rok – opinia pozytywna, załącznik nr 11 do nin. protokołu i otworzył 

dyskusję. 

 

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ryszard Borowicz poinformował, że Komisja 

Budżetu i Finansów, Komisja Kultury i Komisja Rolnictwa Rady Gminy Wierzchowo na 

posiedzeniu wspólnym w dniu 24 czerwca br. pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie 

finansowe za 2020 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2020 

rok i pozytywnie ustosunkowały się do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

Ad.9.6 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2020 rok – druk nr 197. 

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

przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 

XXXIII/194/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok – która stanowi załącznik nr 11 do nin. 

protokołu. 

 

Ad.9.7 

 



Przewodniczący Rady Marek Mikulec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 

rok – druk nr 198. 

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 

XXXIII/195/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

Wójt Gminy Jan Szewczyk podziękował Radnym za dobrą współpracę, dzięki której udaje się 

realizować zadania, które są ważne dla naszych mieszkańców, za to że widzimy wspólnie 

dobro naszej gminy. Wójt podziękował również pracownikom Urzędu Gminy, Kierownikom 

jednostek organizacyjnych oraz pracownikom tych jednostek za rzetelną pracę jaką wykonują. 

Jest to zasługa pracy zespołowej ludzi merytorycznych. Szczególne podziękowanie złożył 

Skarbnikowi Gminy Marcie Chłopek. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec w imieniu całej Rady złożył gratulacje Wójtowi z 

tytułu udzielonego wotum zaufania i absolutorium, podziękował wszystkim pracownikom 

samorządowym za bardzo dobrą współpracę. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 9 porządku obrad i ogłosił przerwę. 

Przerwa: godz. 13
30

 – 13
40

.  

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady, stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 

13 radnych i przystąpił do realizacji punktu 10. 

 

Ad. 10 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poddał kolejno pod głosowanie następujące projekty 

uchwał: 

 

1) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oraz 

zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w drodze 

przetargu – druk nr 199. 

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 XXXIII/196/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę 

nieruchomości gruntowej w drodze przetargu – która stanowi załącznik nr 14 do 

nin. protokołu, 

 

2) w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Wierzchowie – druk nr 200. 

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

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

uchwałę Nr XXXIII/197/2021 w sprawie zamiany nieruchomości położonych  

w Wierzchowie – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu, na podstawie art. 

25a ustawy o samorządzie gminnym radny Marek Mikulec wyłączył się od udziału  

w głosowaniu, 

 

3) w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Wierzchowo – druk 

nr 201. 



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 XXXIII/198/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji stałych 

Rady Gminy Wierzchowo – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu, 

 

4) w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wierzchowo na rok szkolny 

2021/2022 – druk nr 202. 

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 XXXIII/199/2021 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Wierzchowo na rok szkolny 2021/2022 – która stanowi załącznik nr 17 do nin. 

protokołu, 

 

5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021 – druk nr 203. 

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 XXXIII/200/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo 

na rok 2021 – która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu. 

 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął pkt 10 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji pkt 11. 

 

Ad. 11 

Do Biura Rady Gminy nie wpłynęły żadne odpowiedzi na zgłoszone w poprzednim okresie 

interpelacje. W tej kwestii radni nie złożyli pytań. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął pkt 11 porządku obrad 

i przystąpił do realizacji pkt 12. 

Ad. 12 

Radny Józef Janicki zapytał, czy Wójt posiada jakiekolwiek informacje od Starostwa 

Powiatowego w Drawsku Pomorskim w sprawie przebudowy drogi powiatowej Świerczyna – 

Wielboki, czy Wójt podjął działania w sprawie naprawy drogi wjazdowej na teren Zespołu 

Szkół w Świerczynie. Droga w kierunku Dębniewic wymaga remontu. 

 

Wójt Jan Szewczyk na powyższe zapytania odpowiedział, że nie ma żadnej informacji ze 

strony Starostwa w Drawsku Pomorskim na temat przebudowy drogi Świerczyna – Wielboki. 

Wójt wyraził się, że nie widzi innej tańszej możliwości rozwiązania problemu przebiegu 

granic działek ewidencyjnych pasa drogowego drogi powiatowej Świerczyna – Wielboki 

aniżeli zalegalizowanie istniejącego przebiegu pasa drogowego. 

Wójt poinformował, że nie analizował zagadnienia naprawy drogi wjazdowej  na teren szkoły 

w Świerczynie. W sprawie naprawy drogi w kierunku Dębniewic stwierdził, że stan tej drogi 

nie jest zły, ponieważ ostatnio osobiście jechał tą drogą, ale nie wykluczył złożenia wniosku 

na remont dróg, jeżeli pojawi się taka możliwość ale dopiero po zakończeniu budowy 

kanalizacji sanitarno-ściekowej w Świerczynie. 

 



Przewodniczący Rady Marek Mikulec, wobec braku dalszej dyskusji zamknął punkt 12 

porządku obrad i przystąpił do realizacji punktu 13. 

Ad. 13 
 

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

14
00

 zamknął obrady XXXIII 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. 

 


