
 

 

Protokół Nr XLVII/2022 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2022r. 

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 XLVII 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, Skarbnik Gminy Marta Chłopek oraz 2 inne zaproszone osoby 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 XLVII 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 XLVI 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 na temat stanu przygotowania placówek oświatowych na terenie Gminy 

Wierzchowo do nowego roku szkolnego 2022/2023. 

9. Podjęcie uchwał: 

9.1 uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo – druk nr 279; 

9.2 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości 

gruntowych w drodze przetargu  – druk nr 280; 

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

281; 

9.4 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wierzchowo na lata 2022-2032 – druk nr 282. 

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 chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 

 

Radni i Wójt Gminy 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 XLVI Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 17 sierpnia 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 XLVI 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 XLVI 

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 pkt. 5. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poprosił Przewodniczących Komisji stałych Rady 

Gminy o złożenie informacji z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. 

 

Informację z posiedzenia wspólnego Komisji stałych Rady Gminy w miesiącu sierpniu 2022 

roku przedstawiła Jolanta Augustyniak - Przewodnicząca Komisji wiodącej tematycznie, tj. 

Komisji Kultury. 

Protokół Komisji Nr 8/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r. stanowi załącznik nr 4 do nin. 

protokołu. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 5 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 6. 

 

O godz. 12
15

 sesje opuściła radna Jolanta Augustyniak pomniejszając ilość członków Rady 

biorących udział w posiedzeniu do 12 osób. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poinformował, że w okresie międzysesyjnym 

interpelacje złożyli: 

 

1) Radny Zdzisław Bełzowski: 

„Zwracam się z prośbą do Wójta Gminy Wierzchowo o wycięcie trzech drzew 

(brzozy) w miejscowości Będlino przy drodze w kierunku dawnego przystanku PKP. 

Drzewa rosną na skarpie, tuz przy drodze gminnej. W związku z tym, że drzewa rosną 

na skarpie ich korzenie są na powierzchni i są nadgniłe. Przy dużych wiatrach jest  

niebezpieczeństwo, że zostaną wywrócone, co w konsekwencji może uszkodzić płoty 

na posesjach.” 

 

2) Radna Grażyna Gucze: 

„W imieniu mieszkańców miejscowości Żabin proszę o zainstalowanie progu 

zwalniającego lub lustra drogowego na zakręcie drogi powiatowej w Żabinie w 

okolicy budynków 53 i 54. Mieszkańcy zgłaszają trudności z wyjazdem ze swoich 

posesji. Samochody jadące z dużą prędkością stwarzają zagrożenie wypadku dla 

mieszkańców wyjeżdżających z w/w posesji.” 

 

3) Radny Bogusław Pawłowicz: 

„W imieniu użytkowników dróg, a przede wszystkim kierowców samochodów 

osobowych, proszę o ustawienie lustra drogowego w miejscowości Wierzchowo w 

sposób zapewniający bezpieczny wjazd na drogę powiatową nr 1994Z Osiek-

Wierzchowo-Sośnica-Otrzep z drogi powiatowej nr 1991Z (od strony budynku 

Remizy OSP)w kierunku Złocieńca i Będlina. Ograniczona widoczność drogi od 

strony Będlina w tym miejscu powstała z chwilą wzniesienia ogrodzenia wokół 

kościoła.” 



Proszę również o poprawienie konstrukcji już istniejącego na tym samym 

skrzyżowaniu lustra drogowego, ponieważ jego stan techniczny w chwili obecnej nie 

zapewnia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

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 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 7 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 8. 

 

Ad. 8 

 

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie na temat stanu przygotowania 

placówki do nowego roku szkolnego 2022/2023 wraz z informacją o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty stanowi załącznik nr 5 – informację w imieniu Dyrektora odczytała na sesji  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewa Pawlińska. 

 

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Świerczynie na temat stanu przygotowania placówki 

do nowego roku szkolnego 2022/2023 wraz z informacją o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

stanowi załącznik nr 6. 

 

Dyrektorzy w/w szkół nie uczestniczyli w posiedzeniu sesji ze względu na swoje obowiązki 

służbowe związane z przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

Informacja Dyrektora Przedszkola w Wierzchowie na temat stanu przygotowania placówki do 

nowego roku szkolnego 2022/2023  stanowi załącznik nr 7 – informację na sesji przedstawiła 

Dyrektor Przedszkola Marzanna Piskorz. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec podziękował Dyrektorom szkół i przedszkola za 

złożone informacje. Życzył całemu gronu pedagogicznemu spełnienia oczekiwań aby 

nadchodzący rok szkolny był czasem spokojnej pracy w szkołach i obfitował w sukcesy 

edukacyjne i wychowawcze. 

 

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 uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wierzchowo – druk nr 279. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 12 

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

uchwałę Nr XLVII/276/2022 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i 



kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo – która stanowi 

załącznik nr 8 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 280. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 12 

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

uchwałę Nr XLVII/277/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę 

nieruchomości gruntowych w drodze przetargu  – która stanowi załącznik nr 9 do 

nin. protokołu, 

 

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022 – druk nr 281. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 12 

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

uchwałę Nr XLVII/278/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 

rok 2022 – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu, 

 

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

2022-2032 – druk nr 282. 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 12 

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

uchwałę Nr XLVII/279/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2022 - 2032 – która stanowi załącznik nr 12 

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: 

1. Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na interpelację 

radnego Piotr Gumnego w sprawie wycinki 3 drzew w miejscowości Świerczyna w 

pobliżu pomnika. 

2. Odpowiedź Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie 

na interpelację radnego Piotra Gumnego w sprawie naprawy urządzeń na placu zabaw 

w miejscowości Świerczyna. 

3. Odpowiedź Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim na interpelacje 

radnego Ryszarda Borowicza w sprawie ustawienia lustra drogowego w pasie DW177 

w miejscowości Sośnica, na wysokości posesji nr 25. 

4. Odpowiedź Wójta Gminy Wierzchowo na interpelację radnego Zdzisława 

Bełzowskiego w sprawie usunięcia drzew w pasie drogowym drogi gminnej  

w miejscowości Będlino. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 10 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 11.  

 



Ad. 11 
 

Radny Józef Janicki swoją wypowiedź nawiązał do interpelacji, którą złożył w lutym 

bieżącego roku w sprawie podjęcia współpracy z Zarządem Powiatu Drawskiego w celu 

doprowadzenia do wyremontowania dróg i chodników we wsi Świerczyna po inwestycji 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Podczas ostatniego Konwentu Starosty, Burmistrzów  

i Wójta omawiano między innymi remonty dróg powiatowych. Zapytał Wójta, czy poruszano 

temat remontu dróg powiatowych i chodników w Świerczynie, czy były prowadzone 

jakiekolwiek rozmowy na temat pozyskania środków finansowych na ten cel. Zapytał, czy 

ruszył projekt pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo”. 

Wójt Jan Szewczyk odpowiedział, że na Konwencie dowiedział się, że Powiat Drawski nie 

ma środków na odbudowę dróg i chodników w miejscowości Świerczyna po inwestycji. 

Zapewnił, że jeszcze raz będzie rozmawiał w tej sprawie informując jednocześnie, że na dzień 

dzisiejszy taka inwestycja jest raczej nierealna. Ponadto Wójt poinformował, że na 

Konwencie wyartykułował, że wspólnie z Radą Gminy Wierzchowo ustalił priorytety w 

zakresie remontu dróg powiatowych i w pierwszej kolejności winny być remontowane drogi 

na trasie Wierzchowo – Będlino i Będlino – Sośnica oraz dokończony remont drogi 

powiatowej w miejscowości Nowe Laski. W sprawie projektu pn.„Transport na życzenie w 

Gminie Wierzchowo-Powiat Drawski” poinformował radnego i pozostałych zebranych, że 

roczny pilotażowy projekt ruszył od 8 sierpnia br. Informacja w tej sprawie zamieszczona jest 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchowo wraz z numerem telefonu dyspozytorni 

pod którym należy zamówić przejazd. Od 1 września rusza transport publiczny dowożący 

dzieci do szkół, którym również mogą się  poruszać mieszkańcy gminy. 

 

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 XLVII 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. 

 


