
Protokół  Nr X/03 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  29 gru dnia  2003 r. 

 
 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   
w  godz. 11

00
 - 12

00
 . 

 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   - Pan inż. Jan Kamiński 
- Inspektor ds. Kadrowych i Oświaty - Pani Honorata Rosińska 
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,: 
 

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

z   wykonania uchwał Rady Gminy. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok, w tym: 
                  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
                  b) odczytanie opinii Składu  Orzekającego  Regionalnej   Izby        
                     Obrachunkowej w  Opolu o projekcie  budżetu na 2004 r., 
                  c) odczytanie     opinii     i     wniosków     Komisji    Rady    Gminy    przez     
                      ich  przewodniczących, 
                  d) stanowisko Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych Komisji, 
                  e) dyskusja, 
                  f) głosowanie każdego wniosku, 
                  g) głosowanie uchwały budżetowej. 

         2) uchwalenia    gminnego    programu   profilaktyki   i  rozwiązywania   
             problemów alkoholowych na 2004 rok, 
 3) obniżenia wysokości wskaźnika procentowego określającego wysokość  
            dodatku  mieszkaniowego, 

4) przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami    
       i paragrafami w budżecie Gminy na 2003 rok. 
      5.  Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
      6.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2  interpelacje radnych. 
      7.  Zapytania i wolne wnioski. 

 
Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie. 
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Ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż ze względu na krótki odstęp czasu 
pomiędzy sesjami nie wyniknęły sprawy wymagające omówienia. 
 
Ad. 2.  Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad. 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Wilków –  
p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych zarządzeń oraz 
ich treści, a także o sprzedaży nieruchomości gminnych. Przedstawił też stan 
realizacji uchwał Rady Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. 
 
Sprawozdanie w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 4.  Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił i poddał pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 
 

1) uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok: 
 

a)  projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka.  
Wyjaśniła, iż ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.728.243 zł w tym: 
- dochody własne i subwencje   6.069.719 
- dotacje celowe na zadania zlecone     455.236 
- dotacje celowe na zadania powierzone        3.288 
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie  
   inwestycji         200.000 
natomiast  wydatki i rozchody budżetu gminy ustala się w wysokości 6.728.243 zł  
w tym: 
- wydatki bieżące      5.851.919 
- wydatki na zadania zlecone      455.236 
- wydatki na zadania powierzone           3.288 
- wydatki majątkowe       340.000 
- rozchody           77.800  
Nadwyżka budżetowa w kwocie 77.800 zł przeznaczona zostanie na spłatę 
rozchodów. 
 

b) opinię składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu 
odczytała Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka. 
Uchwałą Nr 430/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. Skład  Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu  pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu 
Gminy Wilków na 2004 rok.  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie ustaleń 
zawartych w treści projektu uchwały budżetowej oraz w załącznikach stanowiących 
integralną część stwierdza, iż  projekt będący podstawą gospodarki finansowej  
do czasu uchwalenia przez organ stanowiący zawiera wszystkie elementy 
wynikające z obowiązku określonego w art. 109 ustawy o finansach publicznych. 
 
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie jw. stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu 
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c) opinię         odczytał        przewodniczący         Komisji         Budżetowej     
 i  Rozwoju Gospodarczego p. mgr Bogdan Zdyb. 

Na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy w Wilkowie dnia 
22.12.2003 r. po dyskusji i wnikliwej analizie projektu budżetu Gminy Wilków na rok 
2004 członkowie Komisji postanowili jednogłośnie pozytywnie zaopiniować projekt 
budżetu Gminy i przedstawić go Radzie Gminy w Wilkowie z wnioskami: 
 

1. W trakcie roku budżetowego po uzyskaniu wolnych środków 
przeznaczyć je na dofinansowanie budowy dróg transportu rolnego  
i na inwestycje. 

2. W razie pojawienia się inwestora Wójt Gminy zwróci się  
do Rady o zaciągnięcie kredytu na wykup gruntów po byłym 
Linopłycie na własność gminy. 

3. Przedstawić Radzie Gminy do końca I kwartału 2004 r. możliwości 
zmiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 

 
Opinia w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

d) stanowisko przedstawił Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski. 
„projekt budżetu na 2004 rok tworzono w korzystniejszych warunkach finansowych 
co wynika z wielu faktów, między innymi: 

- poczynionych znacznych oszczędności w wydatkach bieżącego 
roku, 

- ściągniętych  w dużym stopniu zaległości podatkowych, 
- dokonanych planowanych sprzedaży nieruchomości gminnych. 

Ten fakt nie tylko pozwolił normalizować stan finansów publicznych, ale jednocześnie 
zaplanować zadania, które dla gminy w nowych warunkach stworzą dobrą podstawę 
dla jej rozwoju. Podzielam w tym względzie stanowisko Komisji Rady o potrzebie 
myślenia i działania dla przyszłości.... 
 ....przedstawiony projekt budżetu nie pokrywa w pełni naszych potrzeb, nie 
rozwiązuje naszych problemów ale pozwala spokojnie realizować ustawowe  zadania 
stojące przed administracją samorządową. Dlatego też wnoszę o uchwalenie 
budżetu wg przedstawionego projektu licząc, że 2004 rok będzie kolejnym krokiem  
w normalizacji trudnej sytuacji finansowej samorządów gminnych.” 
 
Stanowisko Wójta Gminy  w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

e) głos w dyskusji  zabrał  radny  p.  Władysław  Zychowicz   stwierdził,  że 
dyskusja odnośnie projektu miała miejsce na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 
Gminy gdzie wnikliwie przeanalizowano przedstawiony projekt budżetu gminy  
na 2004 rok.  
 Radny p. Szczepan Mielczarek  poparł wypowiedź radnego p. Władysława 
Zychowicza dodając, że po to odbywają się Komisje aby przedyskutować wszystkie 
problemy i sprawy. 
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f) w trakcie dyskusji nie zgłoszono wniosków. 
 

g) Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr X/55/03 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok stanowi 
załącznik nr  8 do protokołu; 
 

2) uchwalenia    gminnego    programu   profilaktyki   i  rozwiązywania   
problemów alkoholowych na 2004 rok. 

  
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr X/56/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

3) obniżenia  wysokości  wskaźnika  procentowego   określającego   wysokość    
dodatku mieszkaniowego. 

Głos zabrał radny p. Szczepan Mielczarek przypominając, że obniżenie o 10 
punktów procentowych wskaźnika określającego wysokość dodatku 
mieszkaniowego, w niektórych przypadkach spowoduje znaczne obniżenie dodatku 
i właśnie to należałoby wziąć pod rozwagę. Należałoby się zastanowić jak ucierpią 
na tym najubożsi mieszkańcy gminy. Ponieważ zbyt pochopne podjęcie decyzji 
może potem skutkować tym, że ilość środków finansowych jaka wpłynie   
do spółdzielni mieszkaniowej będzie mocno ograniczona.  

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, że propozycja obniżenia 
wskaźnika procentowego wynikła wskutek poszukiwania oszczędności.  

Głos zabrał również Kierownik referatu p. inż. Jan Kamiński wyjaśniając,  
że ustawodawca stworzył taką możliwość dla samorządów ze względu na to,  
że od przyszłego roku całość dodatków mieszkaniowych wchodzi w zakres zadań 
własnych jednostek samorządów gminnych. Przed zmianą przepisy ustawy mówiły, 
że wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 70% wydatków 
przypadających na powierzchnię zajmowanego lokalu, natomiast zmiana ustawy 
upoważnia Radę Gminy do podwyższenia lub obniżenia ww wskaźnika 
procentowego w drodze uchwały maksymalnie o 20 punktów procentowych. 
Proponowane obniżenie wskaźnika procentowego o 10 punktów może częściowo 
złagodzić skutki finansowania w całości przez gminę wypłaty dodatków 
mieszkaniowych.  

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymujących się 
od głosu – 1. 

 Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Uchwała Nr X/57/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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4) przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami    
 i paragrafami w budżecie Gminy na 2003 rok. 
 Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka wyjaśniając,  
że uchwała wniesiona jest dlatego, iż od maja br. nie otrzymaliśmy dotacji  
na oświetlenie uliczne i konserwację, w związku z tym dokonano przeniesienia  
z działu 853 – Opieka Społeczna. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
 Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr X/58/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  11 do protokołu.  
 
Ad. 5.  Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie.   
 
Ad. 6.  Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Ad. 7. Przewodniczący Rady Powiatu i szef Spółki PAGRO p. Antoni Płócieniczak 
poinformował, że spółka uregulowała sprawy użytkowania dróg transportu  rolnego  
i pozbyła się dróg, których nie użytkuje oraz dróg wspólnych dla spółki i rolników 
indywidualnych. Jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatu złożył zebranym 
najlepsze życzenia na Nowy 2004  Rok. 
 Radny Jan Binerat stwierdził, że ceny ustalone za mienie ruchome stanowiące 
majątek Spółki Smog – Pol a zbywane przez komornika są zbyt niskie. Radny zapytał 
też, czy w nadchodzącym roku zostanie rozpoczęty remont świetlicy w Wojciechowie. 
 Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski – mienie zbywane 
jest przez komornika w drodze przetargu a więc cena jego sprzedaży kształtuje się  
w zależności od wyników przetargu natomiast wierzyciele ww. Spółki nie mają 
wpływu na ustalenie ceny wyjściowej. Ponadto Wójt Gminy poinformował, że zadanie 
modernizacji świetlicy w Wojciechowie pod potrzeby świetlicy terapeutycznej zostało 
ujęte w planie nakładów inwestycyjnych budżetu gminy uchwalonego na 2004 rok. 
 
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy - 
p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk złożył zebranym życzenia Noworoczne, podziękował    
za  udział  w  obradach  i  zamknął  X sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 


