
Protokół  Nr V /03 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  29  kw ietnia  2003 r. 

 
 
 Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie w godz. 

13
00

 – 16
20

.  
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych - według listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Wójt Gminy     - Pan Zygmunt Szulakowski, 
- Sekretarz Gminy    - Pani mgr Irena Wagner-Cichosz, 
- Skarbnik  Gminy    - Pani Sabina Różniecka, 
- Kierownik Referatu UG   - Pan inż. Jan Kamiński, 
- Inspektor d/s Kadrowych   - Pani Honorata Rosińska, 
- Kierownik GOPS    - Pani mgr Stanisława Witek, 
- Przedstawiciel WODR  w Łosiowie - Pan Andrzej Brzozowski  
dyrektorzy szkół i przedszkola oraz sołtysi i osoby zaproszone według list obecności 
stanowiących  załączniki  nr 2 i 3 do niniejszego  protokołu. 
 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk, 
który przywitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił projekt porządku obrad 
sesji: 

1. Rolnictwo w Unii Europejskiej – przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. 

2. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w  Wilkowie. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy oraz z wykonania 

uchwał Rady Gminy. 
5. Ocena funkcjonowania oświaty. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok w tym: 

1) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 
            2) dyskusja. 

7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym: 
1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie, 

            2) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 
            3) podjęcie   uchwały   w    sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy     
                Wilków. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1)  zmian w budżecie gminy na 2003 rok, 
2) przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami  

i paragrafami w budżecie gminy na 2003 rok, 
3) porozumienia międzygminnego, 
4) zmiany uchwały. 

     9.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
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   10.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje radnych. 
   11.   Zapytania i wolne wnioski. 
Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie. 
 
Ad. 1. Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – 
p. Andrzej Brzozowski przedstawił sprawy rolnictwa po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej. 
Zwrócił szczególną uwagę na: 
- uregulowanie spraw własnościowych swoich gospodarstw, 
- składanie wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy  
   hurtowego ( rolnicy posiadający bydło), 
- renty strukturalne dla rolników. 
Poinformował również, że przewidziana jest pomoc dla młodych rolników pod 
warunkiem, że posiadać oni będą wykształcenie rolnicze. 
 
Ad. 2.  Przewodniczący Rady Gminy – p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk przypomniał 
o złożeniu oświadczeń majątkowych przez radnych oraz poinformował, że 14 maja 
br. mija termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów do obwodowych 
komisji do spraw referendum. 
 
Ad. 3.  Radni nie wnieśli interpelacji. 
 
Ad. 4.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy – p. Zygmunt 
Szulakowski, który poinformował o ilości wydanych zarządzeń oraz ich treści. 
Poinformował również o ilości i treści podpisanych umów, a także o realizacji uchwał 
Rady Gminy podjętych na ostatniej sesji. 
Wójt Gminy poinformował również, że w dniu 28.04. br. odbyło się w Starostwie 
Powiatowym spotkanie wójtów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego  
i Państwowej Inspekcji Pracy, na którym omówiono sprawy: 
- finansowania z Unii Europejskiej inwestycji gminnych w ramach ochrony gruntów 
rolnych, 
- zasady współpracy w zagospodarowaniu odpadów komunalnych, 
- bezpieczeństwa i higieny pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 5.  Dyrektorzy szkół i przedszkoli złożyli raporty o stanie działalności swoich 
placówek, w których zawarte były informacje na temat ilości oddziałów, ilości dzieci, 
ilości i kwalifikacjach nauczycieli , osiągnięcia uczniów. 
Raporty te analizowane były na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 
25 kwietnia 2003 r. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego p. mgr Bogdan Zdyb 
poinformował, że komisje pozytywnie oceniły ww  raporty. 
Radny p. Wiesław Kowalczyk stwierdził, że ostateczną ocenę pracy szkoły wydają 
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rodzice. Oni bowiem wybierają szkołę, do której uczęszczać będą ich dzieci. 
Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zawnioskował, aby 
pracownik odpowiedzialny za oświatę w gminie opracował schemat ujednolicenia 
sprawozdań dyrektorów szkół z wyliczeniem między innymi kosztów nauczania 
jednego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych i poddał ten wniosek 
pod głosowanie. 
Wniosek podjęto 13 głosami za i 1 wstrzymującym się. 
Sprawozdania te zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy  w miesiącu sierpniu. 
Raporty o stanie działalności placówek oświatowych stanowią załączniki nr 5 – 8  
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6. Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok  
i omówili je na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Gminy. 
 Skarbnik Gminy - p. Sabina Różniecka omówiła wykonanie strony dochodowej 
budżetu w poszczególnych źródłach dochodów oraz wydatki - według 
poszczególnych działów, rozdziałów oraz niektórych paragrafów klasyfikacji 
budżetowej. 
Poinformowała, że gmina w 2002 r. pozyskała z innych źródeł  dotacje na : 
- finansowanie inwestycji w wysokości   174.212,- zł 
- szczepionki dla dzieci         8.000,- zł 
- dofinansowanie dożywiania uczniów       7.014,- zł 
- wyposażenie przedszkola  w Idzikowicach        20.000,- zł  
W wyniku starań wynegocjowano również podjęcie uchwały przez Zarząd 
Województwa Opolskiego o przyznaniu gminie dotacji na budowę drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Bukowiu i Pągowie na kwotę 718.800,- zł. Umowa dotacji  
z gminą zostanie podpisana w 2003 r. 
Budżet Gminy Wilków na 2002 r. został zatwierdzony uchwałą Nr XXX/177/2001 
Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2001 r. Dochody budżetowe zostały 
uchwalone na kwotę 5.961.517,- zł, wydatki budżetowe na kwotę 5.883.717,- zł 
i rozchody na kwotę 77.800,- zł. 
W trakcie roku budżetowego Rada Gminy podjęła 4 uchwały korygujące budżet  
i 2 uchwały w sprawie przeniesień wydatków. 
 Zarząd Gminy podjął 10 uchwał w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesień 
wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami. 
Po tych zmianach  na dzień 31.12.2002 r. plan budżetu zamknął się po stronie 
dochodów kwotą 6. 714.326,- zł, i przychodów kwotą 143.000,- zł , a po stronie 
wydatków kwotą  6.802.507,- zł. i rozchodów kwotą 54.819,- zł. 

Dochody budżetowe wykonane zostały na kwotę 6.331.521,- zł co stanowi 
94,3% planu. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 6.350.809,- zł co stanowi 
93,4% rocznego planu, rozchody na kwotę 54.819,- zł co stanowi 100% planu. 

Nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży mienia i działek budowlanych 
oraz podatków od osób prawnych i fizycznych. Stan zaległości w dochodach wynosi 
391.579,- zł. 
Skarbik przedstawiła również procentowy wskaźnik wpłat – zaległości z lat 
poprzednich i należności I –IV raty 2002 r. w podatku rolnym i od nieruchomości od 
osób fizycznych  w poszczególnych wsiach gminy. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 r stanowi załącznik nr 9  
do protokołu. 
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1) Skarbnik   Gminy  -  p. Sabina  Różniecka  odczytała  opinię  Składu Orzekającego   
     Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
     Uchwała Nr 79/2003 Składu Orzekającego RIO w  Opolu  stanowi  załącznik nr 10       
     do protokołu. 

2) w dyskusji głos zabrali: 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. Zygmunt Pniewski zwrócił uwagę na 

wysoki koszt ogrzewania szkoły w Idzikowicach. Uważa, że radni winni zastanowić 
się nad oszczędniejszymrozwiązaniem i ewentualnym wybudowaniem kotłowni c.o. 
przy szkole. (Szkoła w Idzikowicach ogrzewana jest przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową Właścicieli w Idzikowicach). 

Wójt Gminy poinformował, że w chwili obecnej spółdzielnia mieszkaniowa 
dokonuje modernizacji kotłowni – trwa kryzowanie grzejników, co spowoduje 
oszczędności w ogrzewaniu. 

Radny p. Władysław Zychowicz uważa, że Urząd Gminy powinien poszukać 
wykonawcy,  który dokona wyliczeń (kalkulacji) na najtańsze wykonanie ogrzewania. 

Wójt Gminy poinformował, że zostanie dokonana kalkulacja kosztów budowy 
kotłowni. 

 Radny p. Władysław Zychowicz zapytał, czy istnieje możliwość ściągnięcia 
zaległości podatkowych od AWRSP za największego dłużnika. Agencja przejęła od 
tego dłużnika maszyny i sprzęt rolniczy. 

 Wójt Gminy odpowiedział, że prowadzone są rozmowy w tej sprawie  
z AWRSP. 
 
Ad. 7.  W tym punkcie porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy. 
1)   uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 marca 2003 r. w 
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków z wykonania 
budżetu za 2002 rok przedstawił Przewodniczący komisji p. Szczepan Mielczarek.   
Uchwała Nr 1/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 
2) uchwałę z dnia 16 kwietnia 2003 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
w Wilkowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2002r. 
odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG p. Szczepan Mielczarek. 
 Uchwała nr 166/2003 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 
 
3) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Wilków za 2002 r. i poddał go pod głosowanie.   
Uchwałę podjęto 13 głosami za i 1 wstrzymującym się.      
Uchwała Nr V/31/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
   

Ad. 8.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  i  poddał  pod dyskusję projekty 
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uchwał: 
1) zmian w budżecie gminy na 2003 rok. 
     Wyjaśnień do treści uchwały udzieliła Skarbnik Gminy – p. Sabina Różniecka. 
     Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 132.125,25 zł  
     Jest to dotacja celowa na dofinansowanie budowy drogi wewnętrznej – transportu   
     rolnego w Pągowie i dotacja  na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
      na  ubezpieczenia społeczne.     
     Budżet gminy po zmianach wynosi: 
     po stronie dochodów - 6.974.118, 73 zł 
     po stronie wydatków - 6.896.318,73 zł 
     po stronie rozchodów -      77.800,00 zł 
       Razem:   6.974.118,73 zł 
      Radny  p. Wiesław  Kowalczyk   zapytał,   dlaczego  przeznaczono   te środki     
     pieniężne na drogę w Pagowie. 
 Odpowiedzi udzielił  Wójt Gminy informując, że ww środki to druga rata dotacji  
    z Urzędu   Marszałkowskiego   za    zakończoną   budowę   tej   drogi  w  miesiącu   
    listopadzie 20002r. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto 13 głosami za i 1 wstrzymującym się. 
     Uchwała   Nr V/32/03   w   sprawie  jw.  stanowi  załącznik  nr 14   do   niniejszego 
     protokołu;  
 
2) przeniesień      wydatków     budżetowych     między     działami,   rozdziałami 
     i paragrafami  w budżecie gminy na 2003 rok. 
     Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy – p. Sabina Różniecka. 
     Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych w następujący sposób: 

- zmniejszenia dokonuje się w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 3000,- zł;  

- zwiększenia dokonuje się: w dziale 600 Rolnictwo i Leśnictwo  - drogi   
      wewnętrzne o kwotę 3000,- zł. 

     Radni nie wnieśli uwag. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto  jednogłośnie. 
     Uchwała Nr V/33/03 w sprawie jw.  stanowi załącznik nr 15  do protokołu; 
 
3)  porozumienia międzygminnego  

Wyjaśnień do treści uchwały udzielił Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski. 
Usługę wywozu nieczystości stałych z Gminy Wilków świadczy Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Bierutowie zgodnie z podpisaną umową. Nieczystości 
te składowane są na tymczasowym wysypisku śmieci zarządzanym przez  
ww Zakład. Wysypisko to przewidziane jest do likwidacji. 

Dlatego mając na uwadze docelowe rozwiązanie wywozu nieczystości stałych 
dla gmin należących do powiatu Namysłowskiego na zorganizowanym spotkaniu  
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w starostwie, wójtowie gmin ustalili, że wspólnie należy zmodernizować 
wysypisko śmieci w Zimiełowicach będące we władaniu Gminy Namysłów. 
 Sposób i koszty modernizacji – rozbudowy wysypiska śmieci  
w Ziemiełowicach określi wypracowane stanowisko zawarte w porozumieniu 
międzygminnym.   

      Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto jednogłośnie 
     Uchwała Nr V/34/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 16  do protokołu; 
 
4)  zmiany uchwały 
      Wyjaśnień udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Komunikacji  
      i Rolnictwa – p. inż. Jan Kamiński.  
      Rada Gminy w Wilkowie w dniu 5 lipca 2002 r. podjęła uchwałę w sprawie   
      pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi przebiegającej przez teren Gminy  
      Wilków. W załączniku do tej uchwały wykazano drogę oznaczoną Nr 2759004- 
      Wilków- Bukowie-Gorzesław o dł. 9600 m. Odcinek 200 m tej drogi położony jest  
     między drogami kategorii dróg powiatowych,  pomyłkowo pozbawiono go kategorii  
     drogi gminnej. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr V/35/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
       

Ad. 8.  Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie.   
 
Ad. 9. Interpelacji nie zgłoszono.  
 
Ad. 10.  Zapytania i wolne wnioski. 
   

1) radny p. Szczepan Mielczarek zapytał w sprawie usytuowania świetlicy 
wiejskiej w Pszenicznej – czy można wygospodarować środki na remont   
świetlicy w budynku AWRSP; 
2) radny p. Henryk Sieradzan - w sprawie możliwości wykonania oświetlenia przy 

garażach na osiedlu w Idzikowicach; 
3) Radny p. Wiesław Kowalczyk  poprosił o informację w sprawie sposobu 

zagospodarowania mienia popegeerowskiego. 
Odpowiedzi udzielili: 
 Ad 1) Wójt Gminy - prowadzone są rozmowy z kierownictwem AWRSP w Opolu 
aby po wyremontowaniu pałacu we wsi Pszeniczna wydzielić pomieszczenie na 
świetlicę. 
Ad 2) Kierownik Referatu – inż. Jan Kamiński – garaże mieszkańców osiedla w 
Idzikowicach usytuowane są na terenie stanowiącym własność Spółdzielni 
Mieszkaniowej Właścicieli, w gestii  której leży sprawa oświetlenia. 
Ad 3) Wójt Gminy  (dotyczy mienia po PGR – Krzyków) – Wojewoda Opolski 
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przyznał około 80 ha Kościołowi, 45 ha będzie do sprzedaży dla rolników. 
Natomiast 470 ha zostało użyczone w dzierżawę mieszkańcowi Kępna. 
 

Wójt Gminy poinformował zebranych, że w dniu 22 kwietnia 2003 r. w Domu 
Kultury w Wilkowie odbyło się obywatelskie spotkanie promujące ideę integracji 
europejskiej. W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób – mieszkańców gminy. 
Celem spotkania było przybliżenie kwestii związanych z kosztami i korzyściami 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

 Poinformował również, że w dniu 20 maja br. Publiczne Gimnazjum  
w Wilkowie organizuje imprezę o tematyce unijnej, a w dniu 25 maja w Bukowiu 
odbędą się zawody OSP. Na obie imprezy serdecznie zaprasza. 

 
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy - 
p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował  zebranym  za  udział   
w  obradach  i  zamknął  V sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 
 
 


