
 

 

Protokół Nr XLVI/2022 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 17 sierpnia 2022r. 

w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 12
00

 

Zamknięcie obrad – godz. 12
15

 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Wierzchowo stanowi 15 radnych. 

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

obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni: 

- radna Lidia Kałandyk 

- radny Bogusław Pawłowicz 

 

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 XLVI 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 XLV sesji Rady Gminy Wierzchowo. 

4. Podjęcie uchwał: 

4.1 uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których 

mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola 

pracujących  



z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Wierzchowo  – 

druk nr 276; 

4.2 uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022 – druk nr 

277; 

4.3 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wierzchowo na lata 2022 - 2032 – druk nr 278. 

5.Komunikaty i sprawy różne. 

6.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 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 XLV Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 30 czerwca 2022r. 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 XLV 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 XLV 

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 

 

Informację z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Wierzchowo przedstawił 

Przewodniczący Komisji wiodącej tematycznie , to jest Komisji Budżetu i Finansów - 

Ryszard Borowicz. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał 

przedłożone do uchwalenia w dniu 17 sierpnia 2022 roku. Protokół Nr 7/2022 z posiedzenia 

wspólnego Komisji Rady Gminy stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poddał kolejno pod głosowanie następujące projekty 

uchwał: 

 

1) w sprawie przekazania petycji według właściwości – druk nr 276. 

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 XLVI/273/2022 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 



obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych oraz nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Wierzchowo – która stanowi załącznik 

nr 4 do nin. protokołu, 

 

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022 – druk nr 277. 

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 XLVI/274/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 

rok 2022 – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu, 

 

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

2022-2032 – druk nr 278. 

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 XLVI/275/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wierzchowo na lata 2022 - 2032 – która stanowi załącznik nr 6 do nin. 

protokołu, 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 4 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 5. 

 

Ad. 5 

 

W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 5 

porządku obrad i przystąpił do realizacji punktu 6. 

Ad. 6 

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

12
15

 zamknął obrady XLVI 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. 

 


