
 

 

Protokół Nr XLIX/2022 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 27 października 2022r. 

w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 12
00

 

Zamknięcie obrad – godz. 13
05

 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Wierzchowo stanowi 15 radnych. 

W obradach XLIX 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 XLIX 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 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 XLVIII 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 uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – druk nr 

288; 



8.2 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/2019 Rady Gminy Wierzchowo z 

dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzchowo – 

druk nr 289; 

8.3 uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr 290; 

8.4 uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2023 rok – druk nr 291; 

8.5 uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2023 rok – druk nr 292; 

8.6 uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Wierzchowo – druk nr 293; 

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

294; 

8.8 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wierzchowo na lata 2022 - 2032 – druk nr 295. 

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 XLVIII Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 29 września 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 XLVIII 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 XLVIII 

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. 

1. Informację z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła 

Przewodnicząca Komisji Dorota Sobczak. 

Protokół z posiedzenia Komisji Nr 2/2022 z dnia 13 października 2022r. stanowi 

załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

2. Informację z posiedzenia wspólnego Komisji stałych Rady Gminy w miesiącu 

październiku 2022 roku przedstawił Ryszard Borowicz - Przewodniczący Komisji 

wiodącej tematycznie, tj. Komisji Budżetu i Finansów. 

Protokół Komisji Nr 10/2022 z dnia 20 października 2022r. stanowi załącznik nr 5 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 

interpelację złożył Radny Zdzisław Bełzowski: 

 

„Zwracam się z prośbą do Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim o naprawienie 

studzienek kanalizacyjnych na drodze powiatowej w Będlinie. Duża część studzienek na 

obecna chwilę jest wciśnięta w asfalt, co powoduje że powstał uskok między studzienką a 

asfaltem. Jest to bardzo uciążliwe w okresie nocnym, mieszkańcy skarżą się na nadmierny 

hałas powodowany przez samochody ciężarowe, które przejeżdżają przez uskok między 

asfaltem a studzienka kanalizacyjną.” 

 

Na sesji Radni nie zgłosili 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 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poddał kolejno pod głosowanie następujące projekty 

uchwał: 

 

1) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie – druk nr 288. 

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 XLIX/285/2022 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu, 

 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/2019 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 6 sierpnia 

2029 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzchowo – druk nr 289. 

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 XLIX/286/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/2019 Rady 

Gminy Wierzchowo z dnia 6 sierpnia 2029 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Wierzchowo  – która stanowi załącznik nr 7 do nin. 

protokołu, 

 

3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr 290. 

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 XLIX/287/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i 

sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania  – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu, 

 

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok – druk 

nr 291. 

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 XLIX/288/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2023 rok – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu, 

 

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 

rok – druk nr 292. 

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 XLIX/289/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu, 

 

6) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo – 

druk nr 293. 

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 XLIX/290/2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Wierzchowo – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu, 

 

7) w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2023 – druk nr 294. 

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 XLIX/291/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 

rok 2023 – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu, 

 

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

2022 - 2032 – druk nr 295. 

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 XLIX/292/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wierzchowo na lata 2022 - 2032 – która stanowi załącznik nr 13 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 Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim na interpelację 

radnego Ryszarda Borowicza w sprawie zaniechania planowanej likwidacji przejść dla 

pieszych w miejscowości Sośnica. 

2. Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na interpelację 

radnego Kazimierza Pajora w sprawie wycinki 4 sztuk drzew z gatunku świerk 

zwyczajny na drodze powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski – Otrzep w miejscowości 

Wierzchowo na ulicy Lipowej przy posesji nr 20. 

3. Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na interpelację 

radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie naprawy studzienek kanalizacyjnych na 

drodze powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski – Otrzep w miejscowości Będlino. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 9 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 10.  

 

Ad. 10 
 

Radny Zdzisław Bełzowski swoją wypowiedź nawiązał do informacji Wójta Gminy 

Wierzchowo, która ukazała się na stronie internetowej Urzędu Gminy, a dotyczy dystrybucji 

węgla przez samorząd. W informacji, Wójt zwraca się do mieszkańców z prośbą, aby osoby 

zainteresowane zakupem węgla po preferencyjnej cenie zgłaszały taką chęć w Urzędzie 

Gminy. Radny stwierdził, że informacja nie zawiera szczegółowych danych na temat 

parametrów węgla i jego pochodzenia. Zapytał, czy będzie sprzedawany też ekogroszek. 

Wójt Jan Szewczyk odpowiedział, że w związku z koniecznością wstępnego oszacowania 

zapotrzebowania na węgiel wśród mieszkańców Gminy Wierzchowo zwrócił się z prośbą, 



aby osoby zainteresowane potencjalnym pozyskaniem zakupu węgla w ramach tzw. zakupu 

preferencyjnego zgłaszały swoje zapotrzebowanie osobiście w Urzędzie Gminy – jest to 

wstępne ustalenie zapotrzebowania. Na stronie internetowej Urzędu podane są dokładne dane 

niezbędne do dokonania takiego zgłoszenia. Wstępne zapotrzebowanie na węgiel Gmina 

przesłała do Wojewody. 

Gmina może prowadzić dystrybucję w ramach umowy z inną gminą. Gmina Wierzchowo 

porozumiała się z Gminą Złocieniec – wstępnie ustnie – w sprawie podmiotu, który wyraża 

chęć przystąpienia do sprzedaży węgla. Następnym krokiem będzie zawarcie z takim 

podmiotem umowy. Gmina Wierzchowo i Gmina Złocieniec będą zabiegać o 

zapotrzebowanie w węgiel w odpowiednich parametrach. Jeżeli okaże się, że węgiel będzie 

inny niż deklarowany, będzie można złożyć reklamację. Każdy węgiel powinien posiadać 

certyfikat państwa z którego pochodzi. 

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa 

domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego 

członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach:  

- do końca 2022r. – 1,5 tony 

- od stycznia do 30 kwietnia 2023r. – 1,5 tony. 

Sekretarz Gminy Tomasz Suchoński dodał, że frakcja ekogroszek zalicza się do sortymentu 

groszek. Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów 

będzie zależał od oferty podmiotów wprowadzających do obrotu. 

 

Radny Ryszard Borowicz poinformował, że powziął informację na temat planowanego 

remontu odcinka drogi powiatowej w miejscowości Nowe Laski i dalej do drogi Nr 177. 

Stwierdził, że jest zbulwersowany tym zamiarem, ponieważ Rada Gminy Wierzchowo już raz 

podjęła decyzję, którą drogę w pierwszej kolejności należy remontować. Ustalono, że trzeba 

dokończyć remont odcinka drogi Wierzchowo – Będlino i odcinka drogi Będlino – Sośnica. 

W miejscowości Nowe Laski jest planowana budowa kanalizacji sanitarnej. W ramach tego 

projektu będzie położony asfalt, praktycznie mieszkańcy miejscowości Nowe Laski będą 

mieć bardzo dobry dojazd do Wierzchowa i do drogi wojewódzkiej Nr 177. Radny Ryszard 

Borowicz powiedział, że jest przeciwny przebudowie odcinka drogi od Nowych Lasek do 

drogi Nr 177. Stwierdził, że nie wie dlaczego tak podrzędny odcinek drogi jest preferowany 

sugerując, że jest to sprawa polityczna. Zapytał, dlaczego mamy dokładać do drogi, której nie 

chcemy. Odcinek drogi Wierzchowo – Sośnica jest o bardzo dużym natężeniu ruchu, 

nieporównywalnym z natężeniem ruchu na odcinku drogi Żabin – Nowe Laski. 

Wójt Jan Szewczyk na powyższe stwierdził, że nie potrafi odpowiedzieć i podziela wyrażenie 

sposobu myślenia Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Ryszarda Borowicza. 

Domyśla się, że argumentem dla Powiatu jest planowana inwestycja kanalizacyjna w 

miejscowości Nowe Laski – jako koszt kwalifikowany – w ramach tej inwestycji byłaby 

odtworzona powierzchnia asfaltowa. Być może Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku 

Pomorskim powziąwszy taką informację postanowił wyremontować pozostały odcinek drogi. 

Jest złożony wniosek o dopłatę, ale trwają rozmowy z Urzędem Marszałkowskim na temat 

uznania zbiornika na ścieki jako kosztu kwalifikowanego, którego nie chce uznać Urząd 

Marszałkowski, więc inwestycja nie jest jeszcze przesądzona. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Mikulec podsumowując powyższą dyskusję 

zaproponował zaprosić w najbliższym terminie na spotkanie Przewodniczących Komisji 

stałych Rady Gminy Wierzchowo Starostę Drawskiego Stanisława Cybulę w celu 

przedstawienia stanowiska Rady Gminy Wierzchowo na temat remontu dróg powiatowych na 

terenie Gminy Wierzchowo. 

 



Radny Ireneusz Jung zapytał Wójta, czy jest jakiekolwiek ustalenie Komisji ds. organizacji 

ruchu na drogach powiatowych i gminnych powołanej przez Starostę Drawskiego w sprawie 

wycinki chorych drzew przy drodze powiatowej nr 1994Z na odcinku od posesji nr 3 do 

zabudowań byłej stacji PKP w Osieku Drawskim oraz wycięcia dębu w miejscowości Osiek 

Drawski. 

Wójt Jan Szewczyk odpowiedział, że Wójt wydaje decyzje na wycinkę drzew po wydaniu 

opinii w/w Komisji. Poprosił Radnego by zasięgnął informacji u pracownika, który 

merytorycznie zajmuje się tą sprawą. 

 

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. 

13
05

 zamknął obrady XLIX 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. 

 


