
 

 

Protokół Nr LIII/2023 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 07 lutego 2023r. 

w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 14
00

 

Zamknięcie obrad – godz. 14
30

 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Wierzchowo stanowi 15 radnych. 

W obradach LIII Sesji Rady Gminy Wierzchowo wzięło udział 12 radnych, według listy 

obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni: 

- radna Grażyna Gucze 

- radna Lidia Kałandyk 

- radna Dorota Sobczak 

 

W posiedzeniu uczestniczyli także: Wójt Gminy Jan Szewczyk, Sekretarz Gminy Tomasz 

Suchoński i Skarbnik Gminy Marta Chłopek oraz Burmistrz Złocieńca Krzysztof 

Zacharzewski, 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. 14
00

 otworzył LIII Sesję Rady Gminy 

Wierzchowo zwołaną na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

 o samorządzie gminnym oraz § 21 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Wierzchowo. Po powitaniu 

radnych i gości zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie  

 

w posiedzeniu sesji uczestniczy 12 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 poprzedniej sesji Rady Gminy Wierzchowo 

4. Podjęcie uchwał: 

4.1 uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 



położonych na terenie Gminy Wierzchowo w przypadku uzyskania środków 

zewnętrznych – druk nr 319. 

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 LII Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 31 stycznia 2023r. 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 LII sesji Rady Gminy? 

Rada Gminy w obecności 12 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 12 głosami „za” 

przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła Protokół z LII 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 

 

Radna Jolanta Augustyniak przypomniała, że na ostatniej sesji Rady Gminy Wierzchowo  

w dniu 31 stycznia 2023 r. Pan Wójt wycofał  z porządku obrad sesji określony drukiem nr 

319 projekt uchwały 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. Zapytała, czy taka opinia 

dotarła? 

Sekretarz Gminy Tomasz Suchoński odpowiedział, że wymagana opinia dotarła, stąd był 

wniosek Pana Wójta o zwołanie sesji poza planem. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Wierzchowo w 

przypadku uzyskania środków zewnętrznych – druk nr 319. 

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 

LIII/319/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 



położonych na terenie Gminy Wierzchowo w przypadku uzyskania środków 

zewnętrznych – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu, 

 

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

realizacji punktu 5. 

 

Ad. 5 

 

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Burmistrz Złocieńca Pan Krzysztof Zacharzewski, 

który poruszył temat preferencyjnego zakupu węgla w ramach I tury programu. Od stycznia 

2023r. ruszyła II tura programu. Gospodarstwa domowe w Gminie Złocieniec i Gminie 

Wierzchowo nie miały i nie powinny mieć problemu z zakupem węgla. Ponadto 

poinformował, że w Złocieńcu zamknięto punkt usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Szpital w Drawsku Pomorskim zrezygnował ze świadczenia usług od 1 stycznia 2023r. 

Burmistrz Krzysztof Zacharzewski poinformował, że Gmina Złocieniec stara się by 

uruchomić punkt z jeszcze lepszą opieką i z lepszym wyposażeniem, w tym celu będą 

prowadzone rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

Radny Ryszard Borowicz poruszył temat usług związanych z wydziałem komunikacji. 

Zapytał z jakiego powodu Gmina Wierzchowo nie jest obsługiwana w Wydziale Komunikacji 

w Złocieńcu. Czy to prawda, że przeszkodą jest brak  większych możliwości lokalowych na 

ten cel. 

Burmistrz Krzysztof Zacharzewski potwierdził, że tak. Gmina Złocieniec chciała zmienić 

lokalizacje Wydziału Komunikacji. Uznał sygnał w tej sprawie radnego Ryszarda Borowicza 

za bardzo dobry, obiecał że bardzo chętnie wróci do tego tematu w rozmowie ze Starostą, jest 

za tym aby tę sprawę dokończyć i zrealizować. Jednocześnie poprosił Wójta Jana Szewczyka 

o poruszenie tej sprawy na Konwencie Starosty, Burmistrzów i Wójta. 

Następnie dyskutowano na temat budowy obwodnicy w Gminie Złocieniec oraz ścieżki 

rowerowej Złocieniec – Wierzchowo – Wałcz. 

 

W związku z brakiem dalszej 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. 

14
30

 zamknął obrady LIII 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. 

 


