
Protokół  Nr VII/03 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia   11 wr ześnia  2003 r. 

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

13
00

 –  1545.   
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, 
- Skarbnik  Gminy    - Pani Sabina Różniecka, 
- Kierownik Referatu UG   - Pan inż. Jan Kamiński, 
- Inspektor ds. Kadrowych   - Pani Honorata Rosińska, 
- Kierownik GOPS    - Pani mgr Stanisława Witek, 
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. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy Wilków. 
2. Interpelacje radnych. 
3. Sprawozdanie  z  działalności  międzysesyjnej  Wójta  Gminy   oraz   

z   wykonania uchwał Rady Gminy. 
4. Informacja z wykonania budżetu gminy Wilków za I półrocze 2003 r. 
5. Powołanie zespołu, który przedstawi radzie gminy na sesji opinię  

o zgłoszonych kandydatach na ławników: 
     1)  podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) uchwalenia zmiany w gminnym programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r.; 
2) przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami  

i paragrafami w budżecie gminy na 2003 rok; 
3) pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi przebiegającej przez teren 

Gminy Wilków 
      7.  Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
      8.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt  2  interpelacje radnych. 
      9.  Zapytania i wolne wnioski. 
 
 
Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie. 
 
Ad. 1 . Przewodniczący Rady Gminy  p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk odczytał 
pismo, które zawierało stanowisko Rady Gminy Wilków w sprawie wyrażenia opinii 
do rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
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skierowanego do Marszałka Sejmu R.P..  
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym – tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm., Rada Gminy 
Wilków wyraziła negatywną ocenę do przygotowanego projektu ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego.  
 W wyniku przeprowadzonej analizy przewidywanych skutków finansowych 
gminy w 2004 r. i docelowo od 2006 r. sporządzonej z uwzględnieniem uzasadnienia, 
zawartego do przygotowanego projektu przedmiotowej ustawy, wraz  
z harmonogramem przekazywania dla gmin zadań, dotychczas finansowanych  
w formie dotacji z budżetu państwa, w porównaniu do   2003 r. szacuje się, iż skutki 
finansowe gminy stanowić będą zmniejszenie dochodów gminy około 432 tys. zł.  
   Radni wyrazili zgodę na podanie ww. opinii do publicznej wiadomości. 
 
Ad. 2.   Radni nie  wnieśli interpelacji. 
 
Ad. 3 . Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  złożył  Wójt Gminy Wilków –           
p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych zarządzeń oraz 
ich treści. Omówił ogłoszone przetargi oraz zaproszenie do rokowań. Przedstawił 
wyniki działalności zespołu roboczego Komisji oceniającej rozmiar strat  
w gospodarstwach rolnych. Przedstawił również realizację uchwał  Rady Gminy 
Wilków podjętych na ostatniej sesji.          
 Ponadto poinformował radnych  w takich sprawach jak: 

- podpisanie porozumienia w sprawie  rozbudowy gminnego składowiska 
odpadów w Ziemiełowicach; 

- rozpoczętych działaniach w sprawie skanalizowania powiatu Namysłowskiego; 
- propozycji włączenia się naszej gminy w budowę Neostrady. Nasz udział 

ograniczają finanse, lecz zrobimy wszystko, aby włączyć się w to zadanie; 
- budowy schroniska dla zwierząt w Brzegu.  W odpowiedzi na tą propozycję 

wyjaśniliśmy, że jesteśmy zainteresowani, lecz nasze uczestnictwo 
ograniczają finanse; 

- ukończonego kryzowania w  Idzikowicach; 
- zatrudnienia bezrobotnych na terenie Gminy Wilków; 
- realizacji planu zagospodarowania przestrzennego; 
- zakończenia prac remontowych oraz odbioru drogi w Bukowiu; 

 
Ad. 4.   Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r. przedstawiła 
Skarbnik Gminy – p. Sabina Różniecka. 
 Rada Gminy w Wilkowie w dniu 30 grudnia 2002 r. uchwałą Nr III/19/2002 r. 

ustaliła dochody budżetowe na 2003 r. w wysokości 6.752.593 zł. Na dzień 

30.06.2003 r. planowane dochody budżetowe wzrosły do kwoty 7.105.520 zł,  

tj. 5,2%. 
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 Po zmianach plan dochodów budżetowych za I półrocze 2003 r.  wynosił: 

- dochody własne i subwencje    - 5.543.049 zł 

- dotacje celowe na zadania zlecone   -     610.236 zł 

- dotacje celowe na zadania powierzone  -         8.622 zł 

- dotacje z funduszy celowych na finansowanie 

   inwestycji       -     800.600 zł 

- pozostałe dotacje       -     143.013 zł 

 W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego gmina otrzymała 

dotacje ogółem wyższe o 3,8% tj. o kwotę 23.119 zł (wzrost dotyczy opieki 

społecznej). Znaczny spadek wynoszący 15,6%, który nie pokrywa faktycznych 

wydatków wystąpił w dotacji na oświetlenie uliczne. 

 Odnosząc się do okresu równoległego ubiegłego roku, wykonanie dochodów 

zmniejszyło się o 3,2%. Planowanych dochodów nie wykonano: w dziale 600 

Transport i łączność, z braku wpływu dotacji w kwocie 718.800 zł na budowę drogi  

w Bukowiu, która zostanie przekazana w II półroczu 2003 r. oraz w dziale  

700 - Gospodarka mieszkaniowa, z powodu nie dojścia do skutku sprzedaży: 2 

mieszkań w budynku 8 – rodzinnym w Bukowiu i działek budowlanych. Gmina nie 

wykonała również dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne,  

z  tytułu podatków w związku na stan zaległości, jednak w porównaniu do II kwartału 

2002 r. dochody z tego tytułu wzrosły o 6,1% (ściągnięto zaległości z lat ubiegłych). 

 Łącznie w dochodach stan zaległości na dzień 30.06.2003 r. (bez odsetek) 

wynosił 352.247 zł, co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów  ogółem 

5%. W porównaniu do tego okresu w roku ubiegłym, zaległości zmniejszyły  

się w stosunku do planowanych dochodów ogółem o 1,9%. 

 Kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wynosi 

187.271 zł. Dla 43 podatników rozłożono należności na raty i dokonano odroczenia  

w kwocie 45.628 zł.  

 Powyższe zaległości dotyczą 367 podatników. W związku z powyższym  

w okresie sprawozdawczym wystawiono 87 tytułów wykonawczych i przekazano  

do Urzędu Skarbowego w Namysłowie celem przymusowej egzekucji, z tego 

zrealizowano 35 tytułów. Wystąpiono również z wnioskiem o wszczęcie egzekucji  

z ruchomości do naczelnika US i Komornika Sądowego, w wyniku czego 

wyegzekwowano zaległości w kwocie 23.018 zł. 

 Dokonano wpisu hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych dla 1 podatnika, 

na kwotę 7.759 zł. W podatku od środków transportowych osoby fizyczne są dłużne 

13.294 zł, wystawiono tytuły wykonawcze. 

Przeprowadzono 55 rozmów z zalegającymi podatnikami w celu omówienia 

możliwości spłaty zadłużenia, w efekcie czego 4 podatników spłaca zaległości  

w ratach, 4 dokonano całkowitej spłaty. 
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 Skarbnik Gminy odczytała również Uchwałę Nr 307/2003 z dnia 10 września 
2003 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 
opiniującą przedłożoną przez Wójta Gminy Wilków informację o przebiegu 
wykonania budżetu gminy  za I półrocze 2003 r. 
Uchwała Nr 307/2003 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10.09.2003 r. stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 5.  Powołanie     zespołu,    który    przedstawi   radzie   gminy    na   sesji   opinię   
o zgłoszonych kandydatach na ławników: 
 Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Rady Gminy – p. mgr inż. Darek Kuśmierczyk. 
W związku ze zbliżającym się końcem kadencji ławników ustawa zobowiązuje gminy 
do powołania zespołu, którego celem jest  przedstawienie opinii  
o kandydatach na ławników na kadencję 2004 – 2007. 
Radni zgłosili następujące kandydatury: 
1. Pani Kuchno Beata  - Przewodnicząca 
2. Pani Mašek  Agata  - członek 
3. Pan Pniewski Zygmunt -  członek 
4. Pan Zdyb Bogdan  - członek 
Radni wyrazili zgodę na pracę w zespole. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/40/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 6.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  i  poddał  pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 
1) uchwalenia zmiany w gminnym programie profilaktyki  i rozwiązywania  problemów 
alkoholowych na 2003 r 

Wyjaśnień udzieliła p. mgr Stanisława Witek. 
Zmiana planu inwestycji remontu świetlicy z Idzikowic na świetlicę w Pszenicznej 
wynika z trudności, jakie mają dzieci mieszkające w tej miejscowości, z  dojazdem  
na zajęcia socjoterapeutyczne. 
 Radni w dyskusji podjęli decyzję, aby na przyszłość środki na tego typu 
inwestycje były realizowane w całości na jeden cel. Który miałby szansę 100% 
realizacji według opracowanego harmonogramu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto  8 głosami za, 3 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi. 
     Uchwała Nr VII/41/03 w sprawie jw.  stanowi załącznik nr  6  do protokołu. 
 
2) przeniesień  wydatków  budżetowych  między  działami,  rozdziałami i paragrafami  
w budżecie gminy na 2003 rok 
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy – p. Sabina Różniecka. 
 Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 853 – Opieka 
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społeczna, celem zabezpieczenia wypłat z tytułu dodatków mieszkaniowych, 
(Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu nie przekazał dotacji w pełni zabezpieczającej 
wydatki) – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na pokrycie należności za 
oświetlenie uliczne, (brak dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu od 
miesiąca maja br.). 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę  podjęto jednogłośnie. 
     Uchwała Nr VII/42/03 w sprawie jw.  stanowi załącznik nr  7  do protokołu; 
 
3) pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi przebiegającej przez teren Gminy 

Wilków. 

Wyjaśnień udzielił - p. inż. Jan Kamiński. 

Zarząd Dróg Powiatowych działający z upoważnienia Zarządu Powiatu  

Namysłowskiego zwrócił się o podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii 

gminnej drogi numer 100003 O DP 1119 O – granica woj. dolnośląskiego 

(Gorzesław) w związku z podwyższeniem jej kategorii do kategorii drogi powiatowej. 

Radni nie wnieśli uwag. 

      Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
     Uchwała Nr VII/43/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  8  do protokołu; 

       
Ad. 7.  Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie.   
 
Ad. 8.  Interpelacji nie zgłoszono.  
 
Ad. 9.  Zapytania i wolne wnioski. 

1) radny p. Władysław Zychowicz zapytał o możliwość rozpoczęcia dyskusji nad 
założeniami do budżetu na rok 2003 ; 

2) radny – p. Jan Binerat zapytał o formę przeprowadzonego  przetargu  
w Krzykowie na maszyny rolnicze po byłej spółce „Smokpol” i przyczyny dla 
których nie został on podany  do publicznej wiadomości;    

Odpowiedzi na zapytania udzielili: 
Skarbnik Gminy  - p. Sabina Różniecka – bez wskaźników budżetowych 

niemożliwe jest opracowanie założeń do projektu przyszłorocznego budżetu. Nie 
wiedząc ile będziemy posiadali środków nie można zrobić planu wydatków. 

Wójt Gminy – komornik powinien powiadomić o przetargu. Na komornika 
namysłowskiego złożyliśmy skargę do sądu, ze względu na jego postępowanie  
i zachowanie, i ta skarga  została uznana za zasadną.   
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 Wójt Gminy  wystąpił z zapytaniem do Radnych w sprawie przystąpienia do 
sprzedaży 2 nieruchomości: pałacu w Wilkowie oraz szkoły w Pągowie. Radni nie 
wnieśli obiekcji, jeżeli znalazłby  się nabywca należy je sprzedać.  
 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy –  
p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował zebranym za udział w obradach  
i zamknął VII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 


