
 

 

Protokół Nr LIV/2023 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 27 luty 2023r. 

w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 13
07

 

Zamknięcie obrad – godz. 14
06 

 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Wierzchowo stanowi 15 radnych. 

W obradach LIV Sesji Rady Gminy Wierzchowo wzięło udział 14 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. 13
07

 otworzył LIV 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 14 

radnych, co wobec ustawowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć. 

 

Przewodniczący odczytał wniosek Wójta z dnia 23 lutego o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo 

na lata 2023 – 2032. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 14 głosami „za” 

przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się przyjęła wniosek. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poinformował, iż porządek obrad sesji został 

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

Następnie odczytał  porządek obrad z uwzględnieniem powyższego wniosku. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z LIII 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. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na 

terenie Gminy Wierzchowo w 2023 roku. 

9. Podjęcie uchwał: 

9.1. uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2023 – druk 

323  

9.2.  uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wierzchowo na lata 2023 – 2032 – druk 324 

 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11.Komunikaty i sprawy różne. 

12.Zamknięcie sesji. 

 

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

realizacji punktu 3. 

O godzinie 13
13 

na obrady sesji przybyła radna Grażyna Gucze. Aktualna ilość radnych 

biorących udział w posiedzeniu – 15. 

Ad 3 

 

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

Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 7 luty 2023 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 LIII 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 

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  poinformował, że w lutym  bieżącego roku odbyło się  

posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Budżetu i 

Finansów i Rolnictwa. 

 

Grażyna Gucze – Członek  Komisji Rewizyjnej przedstawiła informację z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej – protokół Komisji Nr 2/2023  

z dnia 16 luty 2023 roku, stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

 

Jolanta Augustyniak – Przewodnicząca Komisji Kultury przedstawiła informację z 

posiedzenia wspólnego Komisji Kultiry, Budżetu i Finansów i Rolnictwa - protokół Komisji 

Nr 2/2023 z dnia 22luty 2023 roku, stanowi załącznik nr 5 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 złożył: 

1) Radny Ryszard Borowicz: 

W imieniu mieszkańców sołectwa Sośnica mieszkających przy drogach gminnych, 

proszę o ich remont polegający na położeniu dywaników asfaltowych i 

zmodernizowaniu wjazdów na posesję: 

1. Droga na działce nr 260/5 jest pokryta bardzo zniszczonym brukiem 

kamiennym, jest bardzo dużo zagłębień i wybrzuszeń, jest bardzo nierówna. 

Jazda po niej jest bardzo uciążliwa. Przy tej drodze jest 9 posesji. 

2. Droga na działce nr 206/3 pokryta jest brukiem kamiennym, w którym jest 

dużo zagłębień i wybrzuszeń, jest bardzo nierówna. Jazda po niej jest 

uciążliwa i powodująca niszczenie podwozia samochodu. Przy tej drodze jest 5 

posesji 

Proszę o remont tych dróg gminnych w miarę pojawiających się możliwości. Proszę o 

wzięcie tych dróg gminnych pod uwagę przy remoncie dróg gminnych. 

 

 

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 

 

Informację z organizacji i przebiegu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2023 roku na 

terenie Gminy Wierzchowo, Sztabu WOŚP przy Zespole Szkół  

w Świerczynie złożyła Szefowa  Sztabu Joanna Kalinowska. 

 



Informację Sztabu WOŚP przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie przedstawiła Szefowa 

Sztabu Anna Mroczek. 

Podczas 31 finału WOŚP Sztaby zebrały odpowiednio 31 000,00 zł w Świerczynie i 

43 426,35 zł w Wierzchowie. 

 

Sztab WOŚP przy Zespole Szkół w Świerczynie dziękuje współorganizatorom: Radzie 

Sołeckiej, Radzie Rodziców, Ochotniczej Straży Pożarnej, wolontariuszom, sponsorom, 

darczyńcom, komisji odpowiedzialnej za przeliczenie pieniędzy oraz wszystkim Paniom, 

które ofiarowały swoją pomoc przy stoiskach i upiekły ciasta. 

 

Szef Sztabu WOŚP przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie również dziękuje darczyńcom, 

ofiarodawcom, osobom biorącym udział w licytacjach, pracownikom Przedszkola w 

Wierzchowie, Radnym Gminy Wierzchowo, OSP w Wierzchowie, GOKSiT w Wierzchowie 

Radzie Rodziców SP Wierzchowo, Sołectwu Żabin, uczniom i wolontariuszom, członkom 

Sztabu oraz prowadzącym Finał p. Jolancie Augustyniak i p. Bogusławowi Pawłowiczowi 

oraz  Ewie Pawlińskiej, pracownikom obsługi i kucharkom. 

Szczególne podziękowania dla p. Joanny Skraba-Śliwka – dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Wierzchowie za olbrzymią motywację i wspólne działania. 

Pisemna informacja stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady w imieniu samorządu Wójta i Rady złożył podziękowania za 

zorganizowanie tak wspaniałego 31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

 

 

Ad 9 

 

Autopoprawki Wójta do projektu uchwał : 

 

1. W sprawie zmiany w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2023 – druk 323, 

2. W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2023 

– 2032 – druk 324 

 

Autopoprawki zostały omówione przez Skarbnika Gminy Martę Chłopek 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poddał kolejno pod głosowanie następujące 

autopoprawki projektów  uchwał: 

 
1) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2023 – druk 323 wraz z 

autopoprawkami.
 

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/320/2023 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Wierzchowo na 

rok 2023– która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2023 

- 2032– druk nr 324 wraz z autopoprawkami. 



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/321/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2023-2032  – która stanowi załącznik nr 8 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 Wójta Gminy Wierzchowo na interpelację radnego Ryszarda Borowicza w 

sprawie położenia dywaników asfaltowych i zmodernizowania wjazdów na posesje na 

dwóch drogach gminnych: dz. nr ewid.260/5 i 260/3 w miejscowości Sośnica. 

2. Odpowiedź Wójta Gminy Wierzchowo  na interpelację radnego Ireneusza Junga 

dotyczącej zamontowania dodatkowych zabezpieczeń przy progach zwalniających na 

drodze gminnej nr 98/2 w miejscowości Osiek Drawski . 

3. Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na interpelację 

radnego Ireneusza Junga  w sprawie wycięcia dębu rosnącego w pasie drogowym 

drogi powiatowej nr 198Z w miejscowości Osiek Drawski 

4. Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim na interpelację 

radnego Ireneusza Junga  w sprawie wycięcia chorych drzew w ciągu drogi 

powiatowej nr 1994Z na odcinku od Osieka Drawskiego – do stacji kolejowej. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 9 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 10.  

 

 

 

Ad 11 
 

Radny Zdzisław Bełzowski zapytał Wójta Gminy czy jest możliwość porozumienia z 

Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie usunięcia piasku z dróg. Wójt odpowiedział jeśli 

tylko Zarząd  Dróg Powiatowych wykaże wolę współpracy piach będzie usunięty. Radny 

Ryszard Borowicz napomniał ,że piasek należy także usunąć z drogi wojewódzkiej. Wójt 

powiedział że będzie miał to na uwadze. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął pkt. 11 

porządku obrad i przystąpił do realizacji pkt. 12. 

 

Ad 12 

 

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

o godz. 14
06

 zamknął obrady LIV 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. 

 


