
 

 

Protokół Nr XLVIII/2022 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 29 września 2022r. 

w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 12
00

 

Zamknięcie obrad – godz. 12
55

 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Wierzchowo stanowi 15 radnych. 

W obradach XLVIII 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, Skarbnik Gminy Marta Chłopek oraz  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
00

 otworzył XLVIII 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. 

 

Przed rozpoczęciem obrad, radni i zaproszeni goście minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego, 

byłego radnego Wiesława Burkiewicza. 

 

„Szanowni Państwo. W dniu 12 września odszedł nasz Kolega, Przyjaciel Wiesław 

Burkiewicz. Wiesław był bardzo dobrze znana i cenioną osobą na terenie naszej gminy i 

naszego powiatu a nawet Województwa Zachodniopomorskiego za co wielokrotnie był 

nagradzany i odznaczany. Dał się poznać jako człowiek, który nigdy nie odmówił pomocy i 

chętnie służył i pomagał tym, którzy go o to prosili. 

Wieloletni działacz samorządowy i społeczny, w latach 2006-2010 Radny Gminy 

Wierzchowo. Z tego miejsca chcemy podziękować Ci, że dane nam było Cię poznać i razem 

współpracować. Dziękujemy za to, że tak wiele zrobiłeś dla naszej Gminy i mieszkańców, 

Będzie nam Ciebie na pewno brakować. Mam nadzieję, że tam u góry też aktywnie działasz” 

 - powiedział otwierając sesję Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo Marek Mikulec. 

 

 

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 XLVII 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 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – druk nr 283; 

8.2 uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Wierzchowo na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029 – druk nr 284; 

8.3 uchwała w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy 

Wierzchowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z 

Liderem Wałeckim” w okresie programowania 2023 - 2027 – druk nr 285; 

8.4 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości 

gruntowych w drodze przetargu – druk nr 286; 

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

287. 

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 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 XLVII Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 31 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 XLVII 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 XLVII 

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 wrześniu 2022 

roku przedstawił Ryszard Borowicz - Przewodniczący Komisji wiodącej tematycznie, tj. 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Protokół Komisji Nr 9/2022 z dnia 27 września 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. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poinformował, że w okresie międzysesyjnym 

interpelacje złożył Radny Kazimierz Pajor: 

 

„Do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim. 

Ponawiam interpelację złożoną w dniu 30.06.2021r. w sprawie wycinki 4 sztuk drzew  

z gatunku świerk zwyczajny w pasie drogi powiatowej 1994Z Osiek Drawski-Otrzep  

w miejscowości Wierzchowo na ulicy Lipowej przy posesji nr 20. Zarząd Dróg Powiatowych 

w Drawsku Pomorskim poinformował mnie, że drzewa te zostaną ujęte w rocznym planie 

wycinki na 2021 rok. Weryfikacji, co do zasadności wycinki drzew umieszczonych w takim 

planie dokonała Komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Gminy Wierzchowo i 

Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim i po otrzymaniu pozytywnej opinii co do 

wycinki i zaakceptowaniu jej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie 

oraz uzyskaniu decyzji Wójta Gminy Wierzchowo zezwalającej na wycinkę wnioskowanych 

drzew, zostaną one wycięte przez Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorski m w 

okresie zimowym 2021/2022 i do chwili obecnej w/w drzewa nie zostały wycięte.” 

 

Na sesji interpelację złożył Radny Ryszard Borowicz: 

 

„Interpelacja do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim. 

 Przez miejscowość Sośnica w Gminie Wierzchowo przebiega droga wojewódzka 177.  

W czasie generalnego remontu tej drogi na terenie wsi Sośnica, na tej drodze wyznaczono 5 



przejść dla pieszych. Znajdują się one przy skrzyżowaniu z drogą powiatową i w okolicy 

przystanku PKS, przy sklepie, w okolicy kościoła i w pobliżu cmentarza. Przejścia te są  

w miejscach największego ruchu pieszych. Posiadam informację, że te przejścia nie będą 

malowane i konserwowane, mają one być zlikwidowane, mają zniknąć przez ich zużycie się. 

 Uważam, że brak tych przejść przy dużym nasileniu ruchu samochodów osobowych  

i ciężarowych, szczególnie w okresie ruchu turystycznego bardzo utrudni poruszanie się 

mieszkańcom po terenie wsi. Bardzo się zmniejszy bezpieczeństwo mieszkańców w czasie 

przechodzenia przez drogę. Przejścia dla pieszych powodują, że samochody przez wieś jeżdżą 

wolniej.  

Proszę o zaniechanie planowanej likwidacji tych przejść, ponieważ mamy zwiększać 

bezpieczeństwo pieszych a nie ją zmniejszać, czy w zakresie bezpieczeństwa cofać się. 

Przecież jest trend, że przejść ma być więcej i dodatkowo doświetlonych lampami solarnymi. 

Proszę jeszcze raz przeanalizować swój zamiar likwidowania przejść dla pieszych na tak 

mocno obłożonej ruchem drodze.” 

 

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 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poddał kolejno pod głosowanie następujące projekty 

uchwał: 

 

1) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – druk nr 283. 

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 XLVIII/280/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – która stanowi załącznik nr 5 do nin. 

protokołu, 

 

2) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzchowo na lata 

2022-2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029 – druk nr 284. 

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 XLVIII/281/2022 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Wierzchowo na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 

2026 - 2029  – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu, 

 

3) w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy Wierzchowo w 

Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” 

w okresie programowania 2023-2027 – druk nr 285. 

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 XLVIII/282/2022 w sprawie wyrażenia woli podtrzymania 

członkostwa Gminy Wierzchowo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w okresie programowania 2023-2027  
– która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu, 

 

4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych oraz 

zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w drodze 

przetargu – druk nr 286. 

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 XLVIII/283/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę 

nieruchomości gruntowych w drodze przetargu – która stanowi załącznik nr 8 do 

nin. protokołu, 

 

5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2022 – druk nr 287. 

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 XLVIII/284/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo 

na rok 2022 – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu, 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 8 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 9. 

 

Ad. 9 

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 Ireneusza Junga w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wjeździe 

do miejscowości Osiek Drawski od strony Złocieńca. 

2. Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na interpelację radnej 

Grażyny Gucze w sprawie zainstalowania progu zwalniającego lub ustawienia lustra 

drogowego na drodze powiatowej 1991Z Wierzchowo – Żeńsko w miejscowości 

Żabin w pobliżu posesji nr 54 i 53. 

3. Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na interpelacje 

radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie ustawienia lustra drogowego  oraz 

wymiany znajdującego się już lustra na drodze powiatowej 1994Z Osiek Drawski – 

Otrzep w miejscowości Wierzchowo na skrzyżowaniu z drogą 199Z Wierzchowo – 

Żeńsko (w pobliżu kościoła). 

Radna Grażyna Gucze podziękowała Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku 

Pomorskim za szybkie, pozytywne rozpatrzenie interpelacji w sprawie przedstawionej 

powyżej w pkt 2. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 9 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 10.  

 

Ad. 10 
 

Radny Ireneusz Jung poinformował, że po jego osobistej wizycie w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Drawsku Pomorskim otrzymał odpowiedź negatywną na interpelację  

w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na wjeździe do miejscowości Osiek Drawski 



od strony Złocieńca. Nie zgadza się z uzasadnieniem Komisji ds. organizacji ruchu na 

drogach powiatowych i gminnych powołanej zarządzeniem Starosty Drawskiego z dnia 10 

stycznia 2019 roku. Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 04.03.2022r. w Starostwie 

Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku 

Pomorskim o wydanie opinii w przedmiocie zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej 

nr 1985Z, tj. usytuowania przejścia dla pieszych na wjeździe do miejscowości Osiek Drawski 

od strony Złocieńca, Komisja ds. organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych 

zaopiniowała negatywnie uzasadniając, że  odcinek przedmiotowej drogi, tj. od wjazdu do 

miejscowości Osiek Drawski do momentu, w którym zaczyna się nawierzchnia brukowa nie 

posiada chodników. Z taką opinią Radny Ireneusz Jung się nie zgadza i po konsultacji, o którą 

poprosił Wójta Jana Szewczyka na sesji złoży ponownie w tej sprawie interpelację 

uzasadniając nowymi uzasadnionymi argumentami. 

Jednocześnie radny zwrócił się do Wójta o oświetlenie, w miarę możliwości finansowych 

gminy przedmiotowego odcinka drogi. 

 

Radny Piotr Gumny zapytał Wójta, czy w przedmiocie nielegalnego wysypiska śmieci przy 

drodze powiatowej Świerczyna - Wielboki podjęto ze strony Urzędu Gminy jakiekolwiek 

działania. 

Wójt Jan Szewczyk odpowiedział, że ustalono właścicieli działek, na których znajdują się 

nielegalnie składowane śmieci. Właścicielami działek jest KOWR i Lasy Państwowe, do tych 

instytucji zostaną wystosowane odpowiednie pisma. 

 

Wobec braku dalszej 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
55

 zamknął obrady XLVIII 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. 

 


