
Protokół Nr XXV/05 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  29 lis topada 2005 r. 

 
 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 1300. 
 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło 12 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 RóŜniecka 
- Kierownik Referatu    - Pan inŜ. Jan Kamiński 
- Kierownik GOPS     - Pani mgr Stanisława Witek 
- Inspektor ds. Kadr i Oświaty   - Pani Honorata Rosińska 
oraz  sołtysi i osoby zaproszone, w tym dyrektorzy szkół - według list obecności 
stanowiących załączniki nr 2  i 3  do niniejszego  protokołu. 
  

Sesję  otworzył  Przewodniczący  Rady  Gminy  -  p. mgr inŜ. Dariusz 
Kuśmierczyk, który przywitał zebranych, stwierdził quorum oraz przedstawił 
następujący porządek 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 uchwały w sprawie: 

1)   zmian w budŜecie gminy na 2005r.   
2) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2006 rok. 
       5. Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 

     6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje radnych. 
       7. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Radny p. mgr Bogdan Zdyb zwrócił się z zapytaniem o przyczyny, z powodu 

których nie obyły się posiedzenia Komisji Rady Gminy w Wilkowie, nt. projektu 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w 
podatku rolnym od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2006 rok? 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iŜ nie do niego naleŜy zwoływanie posiedzeń 
Komisji Rady Gminy. Doświadczenie ubiegłych lat pokazało, iŜ omawianie projektów 
uchwał podatkowych na posiedzeniach Komisji nie spełnia podstawowej roli, którą 
miało być skrócenie czasu trwania sesji. Nieobecność radnych na posiedzeniach 
Komisji Rady Gminy powodowała, Ŝe temat omawiany bywał ponownie na sesji. 
Poza tym  uwaŜa równieŜ, iŜ porządek obrad sesji jest na tyle krótki, Ŝe pozwala to 
na dowolnie długą dyskusję i wypracowanie wspólnego stanowiska w przypadku 
projektu  uchwały w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od 
nieruchomości. 

 
Radny p. mgr Bogdan Zdyb uwaŜa, iŜ miejscem na wypracowywanie 

wspólnego stanowiska oraz na wszelkiego rodzaju dyskusje są  posiedzenia Komisji 
Rady Gminy a nie sesja, na którą zapraszani są goście. W związku  
z tym z upowaŜnienia radnych wnosi o usunięcie z porządku obrad sesji punktu dot.  
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podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia 
zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2006. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk zwrócił się z 
zapytaniem o ostateczny termin podjęcia tej uchwały. 
 Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iŜ w kwestii 
opracowania projektu budŜetu na rok przyszły termin wypada 15 listopada br. 
Natomiast stawki określające wysokość podatku i opłat lokalnych mające wpływ na 
wielkość dochodów budŜetowych dotarły ok. 21 listopada br. Dotrzymanie terminu 
złoŜenia projektu budŜetu na rok przyszły moŜliwe było gdyŜ wcześniej wysokość 
stawek ściągnięta została z internetu. W oparciu o tę informację a takŜe bazując na 
wysokości stawek ubiegłorocznych moŜna było sporządzić projekt budŜetu na rok 
przyszły z zachowaniem terminu.  
W przypadku uchwalenia wysokości stawek podatku i opłat nie ma określonego 
jednoznacznie terminu z tym, Ŝe uchwała ta podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego, co musi nastąpić w roku bieŜącym aby od 
pierwszego stycznia 2006r. juŜ obowiązywała.  

 Skarbik Gminy p. Sabina RóŜniecka dodała, iŜ uchwała ta wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dniu od jej publikacji. W związku z tym uchwała powinna być podjęta jak 
najszybciej. 

Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk zaproponował 
aby sesja Rady odbyła się na dwóch posiedzeniach. Drugi termin posiedzenia 
określony zostanie po zebraniu Komisji Rady Gminy. 

Radni nie wnieśli sprzeciwu do propozycji.    
 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk   przypomniał 
radnym o zbliŜającym się okresie składania oświadczeń majątkowych. 
 
Ad.2.  Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad 3. Sprawozdanie pisemne z działalności międzysesyjnej złoŜył Wójt Gminy 
Wilków p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych 
zarządzeń oraz ich treści, jak równieŜ o ogłoszonych przetargach. Przedstawił teŜ 
stan realizacji uchwał Rady Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. Ponadto 
poinformował o sprawach dotyczących między innymi: 

- wypłaty stypendium o charakterze socjalnym. Do Urzędu Gminy wpłynęło 200 
wniosków. Pozytywnych decyzji wystawiono 195. Decyzje odmowne wydane 
zostały w związku z przekroczeniem ustawowej kwoty 316,00 zł dochodu na 
jednego członka rodziny ucznia. Wypłata całego stypendium na rok szkolny 
2005/2006 zamknie się kwotą 109.536,00 zł, do chwili obecnej wypłacono 
88.594,63 zł; 

- dodatków mieszkaniowych. Po przeprowadzonych kontrolach nastąpił spadek 
liczby wniosków składanych w sprawie przyznania do dodatku 
mieszkaniowego; 

- pokrycia dywanikiem  asfaltowym dróg osiedlowych w Idzikowicach. Koszt 
inwestycji wyniósł ok. 177.678,00 zł. część pieniędzy pochodziła z Agencji 
Nieruchomości Rolnych  oraz część z budŜetu gminy; 

- zakończenia remontu budynku w Idzikowicach. Całość kosztów inwestycji 
(24.000,00 zł) pokryta została przez Agencję Nieruchomości Rolnych; 

- zakończenia remontu świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. Koszt inwestycji 
wyniósł ok. 83.669 zł. oficjalne otwarcie świetlicy nastąpi 17.12.2005r; 
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- zakończenia montaŜu tablic ogłoszeniowych we wszystkich wsiach Gminy 
Wilków; 

- pozyskania komputerów do biblioteki szkolnej w Publicznym Gimnazjum  
w Wilkowie; 

- przystąpienia Gminy Wilków do partnerstwa Dobrej Widawy. Do partnerstwa 
przystąpiło 8 gmin. Celem tego porozumienia jest dostosowanie lokalnego 
środowiska do warunków i wymogów Unii Europejskiej. Realizacja załoŜeń 
przebiegać będzie w trzech etapach. Pierwszy etap, który w chwili obecnej 
jest realizowany poświęcony został sferze informacyjnej, załoŜeniem drugiego 
etapu jest pozyskanie unijnych środków finansowych na realizację zadań 
rzeczywistych; 

- kanalizacji i wysypiska śmieci. Projekt wysypiska śmieci na dzień dzisiejszy po 
decyzji Urzędu Marszałkowskiego – Komitetu Sterującego został wstępnie 
zaakceptowany.  Wniosek Powiatu Namysłowskiego w sprawie budowy 
kanalizacji został przyjęty przez Komisję Europejską, w związku z czym 
nastąpiło przyznanie środków na ogłoszenie przetargu do wykonania studium 
końcowego; 

- Stowarzyszenia „NADZIEJA”. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję  
o rozpoczęciu remontu pomieszczeń w internacie Technikum Rolniczego  
w Namysłowie celem przystosowania ich do prowadzenia warsztatów terapii 
zajęciowej. Uczestnikami warsztatów będą osoby z orzeczeniem znacznego  
i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Grupa terapeutyczna składać 
się będzie z 25 osób, kaŜda gmina ma prawo do wytypowania 5 osób ze 
swojego terenu; 

- rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu organizowania 
prac społecznie uŜytecznych. W myśl rozporządzenia gmina do dnia  
31 stycznia kaŜdego roku zobowiązana jest do sporządzenia rocznego planu 
potrzeb w zakresie prac społecznie uŜytecznych i przesłania go właściwemu 
miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej; 

- wznowienia działalności Ligi Ochrony Przyrody. Celem LOP jest podniesienie 
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieŜy szkolnej. 

 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 4. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budŜecie gminy na 2005r. 
 

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism  
z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I-UP-3011-1/25/05, FB-I-KŁ-3011-1-
108/05, FB-I-EP-3011-2/33/05 i FB.I-EP-3011-1-156/05. 

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 204.961 zł dokonano 
celem urealnienia budŜetu. 

Zwiększenia planu wydatków budŜetowych w dziale 600 – Transport  
i łączność, dokonano na opracowanie dokumentacji na modernizację dróg 
wewnętrznych w Młokiciu i Idzikowicach, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 
na mapki i podział działki dot. magazynu sportowego w Lubskiej, w dziale 750 – 
Administracja  publiczna, na usługi pocztowe i zakup programu antywirusowego,  
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, na zakup węŜy  
i butów dla OSP – Wilków, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na wypłatę 
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ekwiwalentu za odzieŜ ochronną oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, na zakup stolików dla GOK – Wilków i na wyposaŜenie dla świetlicy 
wiejskiej w Wojciechowie. 

  
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 1.  
Uchwała została podjęta większością głosów. 
Uchwała Nr XXV/118/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 O godzinie 1400 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk 

ogłosił przerwę w posiedzeniu Rady Gminy w Wilkowie. Termin drugiej części sesji 
podany zostanie po posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Wilkowie. 

 
 W dniu 5 grudnia 2005r. o godz. 1430 odbyło się drugie posiedzenie XXV sesji 

Rady Gminy w Wilkowie.  
Na stan 15  radnych  w  II posiedzeniu sesji  uczestniczyło 8 radnych  -  

według listy obecności  stanowiącej  załącznik nr 6  do protokołu . 
 Sesję rozpoczął Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski, który 
przywitał zebranych i przystąpił do kontynuacji obrad sesji Rady Gminy. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przestawił i poddał 
pod dyskusję projekt uchwały w sprawie: 
  

1)  określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2006 rok. 
 
 Przewodniczący Komisji BudŜetowej i Rozwoju Gospodarczego  
p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, iŜ na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 
w Wilkowie przeanalizowano projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości 
stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
Wilków na 2006 rok i podjęto wniosek aby stawkę podatku od budynków lub ich 
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  od 
1m2 powierzchni uŜytkowej podnieść do kwoty 17,00 zł. Wysokość stawki została 
zaakceptowana przez Wójta Gminy Wilków. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 1.  
Uchwała została podjęta większością głosów. 
Uchwała Nr XXIV/119/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Ad.5. Protokół Nr XXV/05 sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
18 października 2005r. zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 6. Interpelacji nie wniesiono. 
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Ad.7. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski w związku z sugestią 
wysuniętą na posiedzeniu Komisji Rady Gminy przez Przewodniczącego Rady 
Gminy p. mgr inŜ. Dariusza Kuśmierczyka dot. pochopnie podjętej decyzji sprzedaŜy 
nieruchomości po szkole podstawowej w Pągowie wyjaśnił, iŜ podjęcie takiej decyzji 
przez Komisję Przetargową zostało poprzedzone szczegółową analizą wszystkich 
argumentów przemawiających zarówno za, jak i przeciw sprzedaŜy.  Argumentem 
decydującym o zbyciu tej nieruchomości był roczny koszt utrzymania tego budynku, 
który wynosił średnio ok. 30.000 zł. równieŜ fakt, iŜ odwlekanie w czasie decyzji  
o sprzedaŜy wpływało na obniŜenie jej wartości z racji negatywnego wpływu czasu 
na stan techniczny obiektu przyczyniło się do podjęcia decyzji o sprzedaŜy. 

 
 Głos zabrał Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski w związku z zapytaniem 
radnego p. Sylwestra Gawła o drogi przebiegające pomiędzy polami w Krzykowie 
wyjaśnił, iŜ drogi  te nie były drogami oficjalnymi, a zatem nie były ujęte w planie. 

W związku z zapytaniem radnego p. Wiesława Kowalczyka dotyczącego 
przekwalifikowania gruntów, Wójt Gminy wyjaśnił, iŜ przeprowadzenie czynności 
zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów jest czynnością wymagającą wykonania 
prac przez uprawnionych przez Wojewodę Opolskiego klasyfikatorów. W związku z 
brakiem wolnych terminów u uprawnionych opolskich geodetów istnieje moŜliwość 
zwracania się do geodetów z województwa dolnośląskiego. 

Ponadto Wójt Gminy przedstawił radnym analizę oświadczeń majątkowych 
złoŜonych przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy. Poinformował radnych, iŜ zobowiązanych do złoŜenia 
oświadczeń majątkowych jest 3 pracowników Urzędu Gminy oraz 5 kierowników 
jednostek organizacyjnych. Wszystkie osoby zobowiązane do złoŜenia oświadczeń 
złoŜyły je w terminie. W trakcie analizy zostały stwierdzone następujące 
nieprawidłowości: brak określenia przynaleŜności zobowiązań pienięŜnych do 
majątku odrębnego lub majątku objętego małŜeńską wspólnością majątkową oraz 
brak określenia przynaleŜności zasobów pienięŜnych do majątku  odrębnego lub 
majątku objętego małŜeńska wspólnością majątkową.  
 W nawiązaniu do zapytania radnego p. Wiesława Kowalczyka w sprawie  
terminu przetargu na sprzedaŜ gruntów rolnych stanowiących własność Agencji 
Nieruchomości Rolnych połoŜonych w Bukowiu, Wójt Gminy poinformował,  
iŜ Agencja Nieruchomości Rolnych w odpowiedzi wyjaśniła, iŜ wyłączenie  
z przedmiotu dzierŜawy działek połoŜonych w Bukowiu oraz w  Pielgrzymowicach  
nastąpi w terminie do 31.08.2006r. Data ta wynika z konieczności upływu jednego 
pełnego roku dzierŜawnego od momentu wyraŜonego na piśmie oświadczenia woli 
WydzierŜawiającego o wyłączeniu działek z przedmiotu dzierŜawy. Przyjmuje się, Ŝe 
upływ roku dzierŜawnego następuje z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych z 
wyłączeniem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym. Po upływie tego terminu 
ANR podejmie decyzję do ewentualnej sprzedaŜy tych gruntów.  

 
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku   Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. 
Zygmunt Pniewski podziękował za udział w obradach i zamknął  XXV sesję  Rady  
Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
  


