
 

 

Protokół Nr LII/2023 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 31 stycznia 2023r. 

w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 12
00

 

Zamknięcie obrad – godz. 13
06 

 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Wierzchowo stanowi 15 radnych. 

W obradach LII Sesji Rady Gminy Wierzchowo wzięło udział 15 radnych, według listy 

obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli także: Sekretarz Gminy Tomasz Suchoński, Skarbnik Gminy 

Marta Chłopek oraz zaproszone osoby, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

W posiedzeniu sesji uczestniczyła publiczność. 

 

Obradom przewodniczył:  Marek Mikulec – Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo. 

 

Obrady protokółowała: Danuta Łukaszewska – inspektor ds. obsługi rady. 

 

Ad 1 i 2 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec o godz. 12
00

 otworzył LII 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 sesji został 

przekazany radnym w terminie wskazanym w §22 pkt 4 Statutu Gminy Wierzchowo. W dniu 

31 stycznia 2023 roku do Biura Rady Gminy wpłynął, stanowiący załącznik nr 3 do nin. 

protokołu wniosek Wójta Gminy Wierzchowo o wycofanie z porządku obrad sesji w dniu 31 

stycznia 2023 roku projektu uchwały – druk nr 319 w sprawie zasad udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, położonym na terenie Gminy Wierzchowo w przypadku pozyskania środków 

zewnętrznych, z uwagi na brak wymaganej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumenta. Następnie odczytał  porządek obrad z uwzględnieniem powyższego wniosku. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z LI 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 przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia 

Seniorów” na rok 2023 w Gminie Wierzchowo – druk nr 311; 

8.2 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla dzieci i młodzieży oraz dla 

osób dorosłych objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 – druk nr 312; 

8.3 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia 

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 313; 

8.4 uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do 

placówek oświatowych – druk nr 314; 

8.5 uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych oraz ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 

Wierzchowo – druk nr 315; 

8.6 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu – druk 

nr 316; 

8.7 uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Wierzchowo – druk nr 317; 

8.8 uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Wierzchowo – druk nr 318; 

8.9 uchwała w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Wierzchowo  

w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Drawsku Pomorskim – druk nr 320; 

8.10 uchwała w sprawie zmian w budżecie Gmin y Wierzchowo na rok 2023 – druk 

nr 321; 

8.11 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wierzchowo na lata 2023-2032 – druk nr 322. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10.Komunikaty i sprawy różne. 

11.Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z pośród Radnych lub 

Sekretarz Gminy chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej 

przedstawionym porządku obrad? 

Radni i Sekretarz Gminy nie zgłosili zmian do porządku obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 1 i 2 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 3. 



 

Ad 3 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poinformował, że Protokół z posiedzenia LI Sesji Rady 

Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 28 grudnia 2022 roku został wyłożony do wglądu  

w Biurze Rady. Do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zawartych  

w nim zapisów. Kwestia wnoszenia poprawek i uwag do protokołu uregulowana została w § 

39 Statutu Gminy Wierzchowo. Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca 

zapisów w protokole, Przewodniczący Rady uznał przygotowany protokół za sporządzony 

poprawnie i poddał pod głosowanie jego przyjęcie. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z LI 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 LI 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 

4 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  poinformował, że w styczniu bieżącego roku odbyło 

się jedno posiedzenie komisji stałych Rady Gminy i było to posiedzenie wspólne. 

 

Ryszard Borowicz - Przewodniczący Komisji wiodącej tematycznie, tj. Komisji Budżetu  

i Finansów przedstawił informację z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów, 

Komisji Kultury, Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej – protokół Komisji Nr 1/2023  

z dnia 26 stycznia 2023 roku, 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 poinformował, że w okresie międzysesyjnym 

interpelację o następującej treści złożyli: 

 

1) Radny Kazimierz Pajor: 

„Interpelacja do Nadleśnictwa Złocieniec. Zwracam się z prośbą o przycięcie 

nadmiernie rozrośniętych gałęzi drzew rosnących na obrzeżu lasu (dz. Nr 388/3) w 

sąsiedztwie drogi powiatowej dz. Nr 892 – ulica Leśna w Wierzchowie. 



W pasie drogowym w/w drogi, tuż przy lesie naprzeciw osiedla domów jednorodzinnych 

umiejscowione są lampy oświetleniowe w ilości 8 sztuk. Gałęzie tych drzew w bardzo 

dużym stopniu zagrażają uszkodzeniem lamp, zerwaniem kabla elektrycznego, a przede 

wszystkim przejeżdżającym pojazdom, co miało miejsce w dniu 05.01.2023r. o godz. 

18.49 – samochód przygnieciony i uszkodzony przez spadający konar. Kabel elektryczny 

zainstalowany jest w połowie wysokości lamp i przebiega wśród gałęzi tych drzew.” 

 

2) Radny Ireneusz Jung: 
„W lipcu 2021 roku składałem interpelację odnośnie ponownego zamontowania 

progów zwalniających w miejscowości Osiek Drawski na nowo położonej 

nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej tzw. pegeerowskiej. Progi po jakimś czasie 

zostały ponownie zamontowane. O ponowne zamontowanie tych progów 

wnioskowałem z uwagi na zgłaszane bezpośrednio do mnie prośby mieszkańców 

posesji znajdujących się przy tej drodze. Ci sami mieszkańcy zgłaszają mi teraz, że 

zamontowane progi zwalniające niestety w małym stopniu spełniają swoją funkcję, 

gdyż są one, na ile jest to tylko możliwe, omijane przez kierowców. Od mieszkańców 

słyszę również takie głosy, że zostały one zamontowane w złym miejscu, tj. tam gdzie 

nie ma żadnych naturalnych przeszkód uniemożliwiających ich omijanie. Ten 

swoistego rodzaju „slalom” uprawiany przez kierowców skutkuje również tym, że 

rozjeżdżane i niszczone są pobocza i trawniki znajdujące się w pobliżu tych progów. 

Na prośbę mieszkańców tych posesji wnioskuję o zamontowanie dodatkowych 

zabezpieczeń w postaci tzw. szykan (np. słupków, itp.), które by skutecznie 

uniemożliwiały kierowcom omijanie progów zwalniających.” 

 

Na sesji interpelację pisemną złożył radny Ryszard Borowicz: 

„Interpelacja do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. 

Uprzejmie proszę o pilną przebudowę drogi powiatowej Nr 1994 Z, łączącej miejscowość 

Sośnica z miejscowością Wierzchowo w Gminie Wierzchowo. Nadmieniam, że część tej 

drogi (około 1 km) przez miejscowość Będlino już została przebudowana. Droga ta jest  

w tragicznym stanie, a jej pobocza są w stanie jeszcze gorszym. Ciężko i niebezpiecznie się 

po niej jedzie, trudno  wyminąć się szczególnie z samochodami ciężarowymi i autobusami, 

które są częstymi uczestnikami tej drogi. Jest to droga, z której muszą korzystać mieszkańcy 

pięciu miejscowości z Gminy Wierzchowo, tj. Świerczyna, Wielboki, Otrzep, Sośnica  

i Będlino. Razem w tych sołectwach mieszka około 1400 mieszkańców. Mieszkańcy Ci 

muszą tą drogą jechać do: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Zdrowia, gabinetu stomatologicznego, 

gabinetu rehabilitacyjnego, apteki, na pocztę i banku, aby załatwić swoje sprawy. Tą drogą 

również dojeżdżają do Starostwa w Drawsku Pomorskim i jego wydziałów, do szpitala, do 

sądu, do prokuratury, do urzędu skarbowego. Natomiast mieszkańcy miejscowości Bonin, 

Osiek Drawski, Wierzchowo, Będlino muszą z tej drogi korzystać, aby dojechać do Wałcza i 

dalej do Gdańska, Bydgoszczy, Warszawy, Poznania i dalej na teren całej Polski. 

Wielu mieszkańców dojeżdża codziennie do pracy w Wierzchowie, Złocieńcu, Drawsku 

Pomorskim i Świerczynie. Uważam, że jest to jedna z ważniejszych dróg Powiatu 

Drawskiego, jest jedną z najczęściej uczęszczanych dróg i jedną z najbardziej potrzebnych  

w powiecie. 

 Nadmieniam, że Wójt Gminy Wierzchowo, Radni i mieszkańcy tych miejscowości od 

wielu już lat proszą o przebudowę tej drogi i jakoś nie mogą doczekać się remontu tej 

życiowej drogi. Jest opracowany projekt na przebudowę odcinków tej drogi: Wierzchowo-

Będlino i Będlino-Sośnica. Proszę o realizację tego projektu. 



 Proszę o informację, jakie plany w stosunku do tej drogi ma Pan Starosta i Zarząd 

Powiatu oraz Radni Powiatu Drawskiego.” 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 6 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 7. 

 

Ad 7 

 

Wobec braku dyskusji w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Marek Mikulec 

zamknął pkt 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 przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” 

na rok 2023 w Gminie Wierzchowo – druk nr 311. 

Przerwa techniczna: 12
55

-13
00 

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 LII/308/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego 

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Wierzchowo – która stanowi 

załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 

2) zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla dzieci i młodzieży oraz dla 

osób dorosłych objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023  – druk nr 312. 

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 LII/309/2023 zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla 

dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – która stanowi 

załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

3) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023  – druk nr 313. 

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 LII/310/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad zwrotu 

wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci 

zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – która stanowi 

załącznik nr 8 do nin. protokołu. 



 

4) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy 

obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek 

oświatowych – druk nr 314. 

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 LII/311/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci 

niepełnosprawnych do placówek oświatowych – która stanowi załącznik nr 9 do 

nin. protokołu. 

 

5) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych oraz ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy 

Wierzchowo – druk nr 315. 

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 LII/312/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz ustalenia górnych 

stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wierzchowo – która stanowi załącznik nr 

10 do nin. protokołu. 

 

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu – druk nr 316. 

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 LII/313/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

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

 

7) w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 

transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Wierzchowo – druk nr 317. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 14 

głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła 

uchwałę Nr LII/314/2023 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Wierzchowo – która stanowi załącznik nr 12 do 

nin. protokołu. 

 

8) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Wierzchowo – druk nr 318. 

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 LII/315/2023 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Wierzchowo  – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

9) w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Wierzchowo w Powiatowej 

Radzie Rynku Pracy w Drawsku Pomorskim – druk nr 320. 

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 LII/316/2023 w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania 

Gminy Wierzchowo w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Drawsku Pomorskim 
– która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 

10) w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2023 – druk nr 321. 

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 LII/317/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 

rok 2023  – która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu. 

 

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

2023-2032 – druk nr 322. 

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 LII/318/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wierzchowo na lata 2023-2032 – która stanowi załącznik nr 16 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 Wójta Gminy Wierzchowo 

na zgłoszoną w poprzednim okresie przez radnego Józefa Janickiego interpelację w sprawie 

wykonania remontu drogi gminnej wraz z chodnikiem – nr działki 387/7 w obrębie 

Świerczyna. 

 

O godz. 12
59

 posiedzenie sesji opuściła radna Jolanta Augustyniak pomniejszając ilość 

członków Rady biorących udział w posiedzeniu do 14 osób. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął pkt 9 porządku obrad  

i przystąpił do realizacji pkt 10. 

 

Ad 10 
 

Sołtys sołectwa Świerczyna Stanisława Janicka zwracając się do Przewodniczącego Rady 

Gminy i Radnych poprosiła o zorganizowanie na następne posiedzenie sesji stołu na sali 

obrad dla sołtysów i gości zaproszonych, przy którym mogliby wypić kawę. 

 



Przewodniczący Rady Gminy Marek Mikulec podziękował wszystkim, którzy zaangażowali 

się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2023 na terenie naszej Gminy  

i wobec braku dalszej dyskusji zamknął pkt 10 porządku obrad i przystąpił do realizacji pkt 

11. 

 

Ad 11 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Marek Mikulec  

o godz. 13
06

 zamknął obrady LII sesji Rady Gminy Wierzchowo. 

 

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. 



 


