
Protokół Nr XVIII/04   

     z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia  28 grudn ia 2004 r. 
 

 

 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   
w  godz. 14

00
 - 1530 . 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło 13 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 
- Kierownik GOPS    - Pani mgr Stanisława Witek 
- 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 2005 rok, w tym: 
                  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
                  b) odczytanie opinii Składu  Orzekającego  Regionalnej   Izby        
                     Obrachunkowej w  Opolu o projekcie  budżetu na 2005r., 
                  c) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy; 
                  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 2005 rok stanowiącego część strategii rozwiązywania   
           problemów społecznych, 
       3) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków  
           specjalnego funduszu na   nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia   
           dydaktyczno – wychowawcze, 
       4) porozumienia międzygminnego. 

      5.  Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
      6.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2  interpelacje radnych. 
      7.  Zapytania i wolne wnioski. 
  
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 
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Ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił  sprawozdanie Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Namysłowie z dokonanej analizy oświadczeń 
majątkowych złożonych przez Radnych Gminy w Wilkowie.   

      
Sprawozdanie w sprawie jw. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Zapoznał również radnych z treścią pisma skierowanego od Starosty 

Namysłowskiego w sprawie zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia - utworzenia 
spółki akcyjnej z udziałem starostwa, gmin i pracowników Szpitala, działającej na 
podstawie Kodeksu spółek handlowych, której celem byłoby prowadzenie 
działalności medycznej, m.in. świadczonej obecnie przez  Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Namysłowie.  
 
 
Ad. 2. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad. 3. Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy  
p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych zarządzeń oraz 
ich treści, a także o ogłoszonych przetargach. Przedstawił także 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 2005 rok. 
 

a)  projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka.  
Wyjaśniła, iż ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.815.544 zł w tym: 
- dochody własne i subwencje   6.739.124 
- dotacje celowe na zadania zlecone  1.073.063 
- dotacje celowe na zadania powierzone         3.357 
natomiast  wydatki i rozchody budżetu gminy ustala się w wysokości 7.815.544 zł  
w tym: 
- wydatki bieżące      6.217.814 
- wydatki na zadania zlecone   1.073.063 
- wydatki na zadania powierzone           3.357 
- wydatki majątkowe       376.510 
- rozchody         144.800 
Nadwyżka budżetowa w kwocie 144.800 zł przeznaczona zostanie na spłatę 
kredytów długoterminowych. 
Ustala się plan przychodów i wydatków dla: 
1) środków specjalnych 
- przychody    - 157.200 
- wydatki   - 155.400 
2) funduszy celowych 
- przychody    - 8.700 
- koszty   - 9.000 
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Ustala się zakres i kwoty dotacji w wysokości zł: 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - 343.848 
- Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych  -     9.000 
- Starostwa Powiatowego        -        350 
- Urzędu Marszałkowskiego       -        
610 
Ustala się plan nakładów inwestycyjnych w wysokości – 376.510 zł, rezerwę ogólną 
w kwocie 15.000 zł. 
 

b) opinię składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu 
odczytała Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka. 
Uchwałą Nr 512/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. Skład  Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu  pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu 
Gminy Wilków na 2005 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. 
 

c) opinię  odczytał  przewodniczący  Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego p. mgr Bogdan Zdyb informując, że na wspólnym posiedzeniu 
Komisje Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2004 r. po zapoznaniu się i przeanalizowaniu 
oraz dyskusji nad  założeniami projektu budżetu gminy postanowiły pozytywnie 
zaopiniować projekt budżetu gminy na 2005 rok bez wskazania wniosków. 
 
Opinia w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

d) stanowisko przedstawił Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski. 
        Budżet na 2005 rok jest trzecim z kolei budżetem bieżącej kadencji. Pozwolę  
sobie przypomnieć, iż budżet 2003 roku był budżetem przetrwania, kolejny 2004 roku 
budżetem normalizacji stanu finansów publicznych. Normalizacja ta może nie 
nastąpiła w 100% lecz z całą pewnością rozpoczął się jej proces, którego 
kontynuacja założona jest w projekcie budżetu gminy na 2005 rok. 
 Założenia projektu budżetu na 2005 rok są porównywalne do założeń budżetu roku 
2004. Zawiera on wszystkie elementy zawarte w Uchwale Rady Gminy z dnia  
28 października 1999 r. dotyczącej procedury uchwalania budżetu gminy oraz 
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi 
budżetu. 
 Przedstawiony projekt budżetu nie pokrywa w pełni naszych potrzeb, nie 
rozwiązuje wszystkich naszych problemów ale pozwala spokojnie realizować 
ustawowe  zadania stojące przed administracją samorządową. Dlatego też wnoszę o 
uchwalenie budżetu wg przedstawionego projektu licząc, że 2005 rok będzie 
kolejnym krokiem w normalizacji trudnej sytuacji finansowej samorządów gminnych. 
  
Stanowisko Wójta Gminy  w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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         e) w dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz 
Kuśmierczyk zgłaszając propozycję, aby w związku z mającą nastąpić prywatyzacją 
szpitala w Namysłowie zabezpieczyć w budżecie środki finansowe  na przystąpienie 
do spółki akcyjnej, która powstanie po przekształceniu ZOZ-u w Namysłowie.  
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski przypomniał, że w pierwszych dniach 
stycznia 2005 roku zwołane zostanie zebranie mające na celu wnikliwą analizę 
tematu przedstawionego przez Przewodniczącego Rady. 
 Radny p. Jan Siutryk zauważył, że zgodnie z przepisami p. Przewodniczący 
Rady wskazując cel wydatkowania środków powinien wskazać źródło  ich 
pozyskania. Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie w całości 
przez Gminę Namysłów Zakładu Opieki Zdrowotnej, a nie tworzenie spółki akcyjnej, 
gdyż nie wszystkie gminy mają dostateczną wysokość środków mogących zapewnić 
płynność funkcjonowania szpitala. Zwrócił uwagę również na fakt, iż wyasygnowanie 
określonej kwoty ok. 50.000 zł z budżetu Gminy Wilków jest bardzo trudne, gdyż jak 
zaznaczył Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski budżet ten jest budżetem 
normalizacji, której proces rozpoczął się w roku ubiegłym i dopiero nabiera tempa,  
a każdy nadprogramowy wydatek wstrzymuje ten proces.  
 Przewodniczący Rady p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zauważył, iż szpital  
w Namysłowie leczy ludzi z całego powiatu, nie tylko z gminy Namysłów. Natomiast 
jeżeli dopuści się do likwidacji szpitala to konsekwencje  tego kroku mogą objawić się 
w postaci likwidacji starostwa, powiatu itp. 
 Radny p. Marek Bratosiewicz zauważył, że na dzień dzisiejszy nie stać 
budżetu Gminy Wilków finansowo aby wyasygnować kwotę 50.000 zł na potrzeby 
szpitala w Namysłowie.  
   Radny p. Wiesław Kowalczyk przychylił się do wypowiedzi Radnego p. Marka 
Bratosiewicza, zaznaczył również, że trudno jest podejmować decyzję w sprawie, 
która nie jest wyjaśniona i omówiona dogłębnie. Na dzień dzisiejszy jeżeli odnieśmy 
się do projektu budżetu na 2005 rok zauważymy, iż nie stać gminy na wyłożenie tak 
wysokich środków.  
 
 

f) w trakcie dyskusji nie zgłoszono wniosków. 
 

g) przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się 
oraz przeciwnych nie było. 
       Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XVIII/90/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok stanowi 
załącznik nr  8 do protokołu; 
 

2) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na 2005 rok stanowiącego część strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, że prowadzenie działań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych 
gminy, których realizacja prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Powyższa ustawa obliguje również do  
corocznego uchwalania programu. 
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Radny p. Jan Siutryk zwrócił się z pytaniem, czy istnieje możliwość aby Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planując wydatki uwzględniła w 
programie środki na LZS oraz na szersze propagowanie sportu? 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Stanisława 
Witek wyjaśniła, iż w programie środki na sport są ujęte nie można ich natomiast 
przeznaczyć na Ludowe Zespoły Sportowe. 

 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się oraz 

przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XVIII/91/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 
ogłosił przerwę w posiedzeniu Rady Gminy  w godz. 1505 – 1515. 
 

3) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego 
funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – 
wychowawcze.  

W związku ze zmianą, która nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2004r. – Karta 
Nauczyciela, organy prowadzące w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
działającymi w oświacie zobowiązano do podjęcia uchwały w sprawie jw. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy  przedstawiony regulamin 
opracowywany był wspólnie ze związkami zawodowymi nauczycieli? 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż regulamin tworzony 
był przez pracownika Urzędu Gminy w porozumieniu  ze związkiem zawodowym  
nauczycieli, którego opinia została dołączona do materiałów sesyjnych radnych. 

 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się oraz 

przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XVIII/92/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
4) porozumienia międzygminnego.  

Porozumienie dotyczy zatrudnienia pracownika w Urzędzie Miejskim  
w Namysłowie na stanowisku ds. realizacji inwestycji z funduszy pomocowych.  

 
Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż sprawa tego porozumienia 

poruszana była przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do porozumienia 
skanalizowania Powiatu Namysłowskiego. Wówczas nie zostało ono podjęte, 
gdyż ustalono, że partycypację w kosztach rozpocznie się kiedy inwestycja 
skanalizowania powiatu nabierze rozpędu. Stanowisko to powierzono p. mgr inż. 
Romanowi Kani, który będzie dokonywał ustaleń dla przeprowadzenia inwestycji 
na wszystkich jej etapach. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
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Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących – 1, głosów 

przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta większością głosów.  

Uchwała Nr XVIII/93/04 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.  Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował radnych w 
sprawach dotyczących m.in.: 
- zebrań wiejskich, których przeprowadzenie  planowane jest na miesiąc styczeń 
2005 r. ; 
- zaproszenia, które wpłynęło od burmistrza miasta Kluczborka, w którym zaprasza 
drużynę piłki nożnej reprezentującą pracowników samorządowych na Samorządowy 
Turniej Piłki Nożnej. Turniej odbędzie się 29 stycznia 2005r. Koszt uczestnictwa 
wynosi 500 zł. 
Rada wyraziła zgodę na udział gminy w turnieju. 
 Radny p. Marek Bratosiewicz zaproponował aby przy planowaniu zebrań 
wiejskich wziąć pod uwagę wieczorne godziny spotkań. 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zauważył, iż na zebraniach wiejskich należałoby 
zasygnalizować sprawę wnoszenia zmian do planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
       
  W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady 
Gminy - p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach  
i zamknął  XVIII sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka 


