
 

 

Protokół Nr XXXIV/2021 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2021r. 

w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 12
05

 

Zamknięcie obrad – godz. 12
45 

 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Wierzchowo stanowi 15 radnych. 

W obradach XXXIV Sesji Rady Gminy Wierzchowo wzięło udział 13 radnych, według listy 

obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: 

1) Józef Janicki 

2) Lidia Kałandyk 

 

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

Suchoński oraz Skarbnik Gminy Marta Chłopek, a także dyrektorzy szkół i przedszkola z 

terenu Gminy Wierzchowo 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 XXXIV 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 13 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 XXXIII 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. Informacja Dyrektorów placówek oświatowych Gminy Wierzchowo na temat stanu 

przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022. 

9. Podjęcie uchwał: 

9.1 uchwała w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 

własność Gminy Wierzchowo – druk nr 204; 

9.2 uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu – druk nr 205; 

9.3 uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych – druk nr 206; 

9.4 uchwała w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Wierzchowo – druk nr 207; 

9.5 uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021 – 

druk nr 208; 

9.6 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wierzchowo na lata 2021 - 2032 – druk nr 209. 

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11. Komunikaty i sprawy różne. 

12.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 XXXIII Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 30 czerwca 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 XXXIII sesji Rady Gminy? 

Rada Gminy w obecności 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 13 głosami „za” 

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

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 złożyła 

Przewodnicząca Komisji wiodącej tematycznie, tj. Komisji Kultury z posiedzenia wspólnego 

Komisji Kultury, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej – 

Jolanta Augustyniak. 

Protokół Komisji Nr 8/2021 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 odczytał treść interpelacji złożonych w okresie 

międzysesyjnym. 

1) Radny Ireneusz Jung złożył interpelację międzysesyjną o następującej treści: 

„W kwietniu br. została położona w m. Osiek Drawski nowa nawierzchnia asfaltowa 

na drodze gminnej tzw. pegeerowskiej. Nowa droga cieszy mieszkańców posesji 

położonych przy niej, ale od jakiegoś czasu zaczęła również martwić. Nowa droga 

stała się, niestety, bardzo atrakcyjnym miejscem dla amatorów szybkiej jazdy. 

Mieszkańcy posesji położonych przy tej drodze z bezsilnością przyglądają się temu i 

dlatego zgłosili ten problem dla mnie. 

Myślę, że problem ten w znacznym stopniu może rozwiązać ponowne zamontowanie 

na tej drodze progów zwalniających. Takie progi były wcześniej na tej drodze, ale w 

trakcie prac drogowych zostały zdemontowane. Zostały znaki drogowe postawione na 

obu końcach tej drogi, informujące o ograniczeniu prędkości na tym odcinku do 20 

km/h oraz, że na tej drodze są umiejscowione progi zwalniające. 

W imieniu mieszkańców posesji położonych bezpośrednio przy tej drodze  oraz 

swoim własnym, zwracam się z prośbą o ponowne zamontowanie, w możliwie jak 

szybszym czasie progów zwalniających na drodze gminnej do dawnego PGR-u.” 

 

2) Radny Bogusław Pawłowicz złożył interpelację międzysesyjną o następującej treści: 

„W imieniu mieszkańców posesji nr 22 i nr 26 przy ulicy Lipowej w Wierzchowie 

zwracam się z prośbą o przycięcie gałęzi drzew rosnących w pasie drogi powiatowej. 

Gałęzie zasłaniają światło lamp ulicznych oraz stwarzają niebezpieczeństwo 

uszkodzenia lamp.” 

 

Na sesji interpelację o następującej treści złożyła radna Dorota Sobczak: 

 

„Zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców budynku nr 1 w miejscowości Garbowo, 

którzy mają utrudniony wyjazd ze swojej posesji na główną drogę nr 1996Z. Wyjeżdżając z 

posesji brak jest dobrej widoczności jadących samochodów od strony Wierzchowa. W 

ostatnim czasie ruch na drodze znacząco się zwiększył a wysoka skarpa często mocno 

zarośnięta trawą zasłania widok od prawej strony, co zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców 

jak i użytkowników drogi. Aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego a szczególnie 



osób wyjeżdżających z w/w posesji, proszę o zamontowanie lustra drogowego. Lustro 

polepszy widoczność nadjeżdżających samochodów od strony Wierzchowa. Proszę o 

pozytywne rozpatrzenie mojej  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 
 

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością na sesji Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Wierzchowie, informację pisemną dotyczącą stanu przygotowania placówki do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego odczytała Przewodnicząca Komisji Kultury Jolanta Augustyniak. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Świerczynie Mariola Buczkowska-Słomka i Dyrektor Przedszkola 

w Wierzchowie Marzanna Piskorz przedstawiły na sesji informacje dotyczące stanu 

przygotowania placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  

Informacje pisemne stanowią odpowiednio załączniki nr 5, nr 6 i nr 7 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec otworzył dyskusję. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 8 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 9. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poddał kolejno pod głosowanie następujące projekty 

uchwał: 

 

1) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 

Wierzchowo – druk nr 204. 

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

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

uchwałę Nr XXXIV/201/2021 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Wierzchowo  – która stanowi załącznik nr 8 do nin. 

protokołu, 

 

2) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – druk nr 205. 

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

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

uchwałę Nr XXXIV/202/2021 w sprawie zmiany przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu  – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu, 

 



3) w sprawie emisji obligacji komunalnych – druk nr 206. 

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

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

uchwałę Nr XXXIV/203/2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych – która 

stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu, 

 

4) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wierzchowo – druk nr 207. 

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

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

uchwałę Nr XXXIV/204/2021 w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 

Wierzchowo – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 

 

5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021 – druk nr 208. 

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

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

uchwałę Nr XXXIV/205/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo 

na rok 2021 – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

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

2021-2032 – druk nr 209. 

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

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

uchwałę Nr XXXIV/206/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2021-2032 – która stanowi załącznik nr 13 

do nin. protokołu. 

 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 9 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 10. 

 

 

Ad. 10  

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec odczytał treść odpowiedzi na zgłoszone w poprzednim 

okresie przez radnych interpelacje. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 10 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 11.  

 

Ad. 11 
 

Radny Zdzisław Bełzowski: 

- zapytał, czy będzie możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

w miejscowościach, w których jest wybudowana kanalizacja sanitarno-ściekowa, 

- poinformował, że usterki powykonawcze drogi powiatowej w miejscowości Będlino  

w dalszym ciągu nie są usunięte. 

 



Na zgłoszone wyżej zapytania i problemy Wójt Jan Szewczyk odpowiedział, że kieruje 

przekaz do mieszkańców Gminy Wierzchowo i informuje, że tam gdzie jest wybudowana 

kanalizacja sanitarno-ściekowa i nie ma przeszkód natury technicznej i ekonomicznej by 

wybudować kanalizacje ściekową lub podłączyć się do już istniejącej kanalizacji, nie będzie 

zgody dla właścicieli nieruchomości na wydanie decyzji na wybudowanie zbiornika ścieków 

bądź oczyszczalni przydomowej. Wójt Jan Szewczyk powiedział: nie po to wybudowaliśmy 

za publiczne pieniądze i również za nasze środki z podatków systemowe odprowadzanie 

ścieków by właściciele nieruchomości budowali następne oczyszczalnie. 

Wójt Jan Szewczyk poprosił radnego Zdzisława Bełzowskiego o dokładne określenie miejsc  

i zakresu usterek powykonawczych drogi powiatowej w Będlinie by móc konkretnie 

rozmawiać z wykonawcą przebudowy tej drogi na temat ich usunięcia. 

Radny Zdzisław Bełzowski odpowiedział, że uczyni to w najbliższych dniach. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 11 

porządku obrad i przystąpił do realizacji punktu 12. 

Ad. 12 

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

12
45

 zamknął obrady XXXIV 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. 

 


