
Protokół Nr XXVI/05 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  28 gru dnia 2005 r. 

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

00
 - 1510 . 

 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 RóŜniecka, 
- Kierownik Referatu   - Pan inŜ. 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 inŜ. 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 budŜetu gminy na 2006 rok, w tym: 
                  a) odczytanie projektu uchwały budŜetowej, 
                  b) odczytanie opinii Składu  Orzekającego  Regionalnej   Izby        
                     Obrachunkowej w  Opolu o projekcie  budŜetu na 2006r., 
                  c) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy; 
                  d) stanowisko Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych Komisji, 
                  e) dyskusja, 
                  f) głosowanie kaŜdego wniosku, 
                  g) głosowanie uchwały budŜetowej. 

       2) uchwalenia gminnego programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów    
           alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii na 2006 rok     
           stanowiącego część strategii rozwiązywania  problemów społecznych, 
       3) odwołania skarbnika gminy, 
       4) opinii do projektu planu aglomeracji Namysłów. 

      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 sesji. 
 
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk wraz z Wójtem 
Gminy zaprosili radnych, sołtysów oraz gości biorących udział w obradach sesji na 
uroczystość zakończenia roku kalendarzowego, która odbędzie się po zakończeniu 
posiedzenia. 
 
Ad.2. Interpelacji nie wniesiono. 
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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: 
- dokonania wpłaty na rachunek Sylwestra Prociaka zebranej przez pracowników 
Urzedu Gminy, radych i sołtysów kwoty 160,00 zł na pomoc dla sześcioletniego 
Wojtusia Prociaka, u którego zdiagnozowano guza mózgu; 
- otwarcia w dniu 17 grudnia 2005r. świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. Wójt Gminy 
złoŜył wyrazy podziękowania i uznania dla wszystkich, którzy zaangaŜowali się  
w przygotowanie tej uroczystości. 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy oraz dowód wpłaty stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.4.Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił i poddał pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 
 

1) uchwalenia budŜetu gminy na 2006 rok: 
 

a)  projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Sabina RóŜniecka.  
Wyjaśniła, iŜ ustala się dochody budŜetu gminy w wysokości 8.858.981 zł w tym: 
- dochody własne i subwencje   7.347.523 
- dotacje celowe na zadania zlecone  1.508.056 
- dotacje celowe na zadania powierzone        3.402 
natomiast  wydatki i rozchody budŜetu gminy ustala się w wysokości 8.714.521 zł  
w tym: 
- wydatki bieŜące      6.571.029 
- wydatki majątkowe       632.034 
- wydatki na zadania zlecone   1.508.056 
- wydatki na zadania powierzone           3.402 
NadwyŜka budŜetowa w kwocie 144.460zł przeznaczona zostanie na spłatę 
rozchodów. 
Ustala się plan przychodów i wydatków dla: 
1) funduszy celowych 
- przychody    - 7.900 
- koszty   - 9.800 
Ustala się zakres i kwoty dotacji w wysokości zł: 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - 383.811 
- Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Wilkowie -   13.000 
- Urząd Marszałkowski w Opolu      -    39.153 
Ustala się plan nakładów inwestycyjnych w wysokości – 632.034 zł oraz rezerwę 
ogólną w kwocie 15.000 zł. 
 
 

b) opinię składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu 
odczytała Skarbnik Gminy p. Sabina RóŜniecka. 
Uchwałą Nr 476/2005 z dnia 5 grudnia 2005r. Skład  Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu  pozytywnie zaopiniował przedłoŜony projekt budŜetu 
Gminy Wilków na 2006 rok.  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie ustaleń 
zawartych w treści projektu uchwały budŜetowej oraz w załącznikach stanowiących 
integralną część stwierdza, iŜ  projekt będący podstawą gospodarki finansowej  
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do czasu uchwalenia przez organ stanowiący zawiera wszystkie elementy 
wynikające z obowiązku określonego w art. 121 ust. 1 ustawy z dnia  
26 listopada 1999r.  o finansach publicznych. 
 
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie jw. stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 

c) opinię  odczytał  przewodniczący  Komisji BudŜetowej i Rozwoju 
Gospodarczego p. mgr Bogdan Zdyb informując, Ŝe na wspólnym posiedzeniu 
Komisje Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2005 r. po zapoznaniu się i przeanalizowaniu 
oraz dyskusji nad  załoŜeniami projektu budŜetu gminy postanowiły pozytywnie 
zaopiniować projekt budŜetu gminy na 2006 rok z następującymi wnioskami: 
- zarezerwowania środków na szkolenia dla pracownika zajmującego się 
pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej, w celu podnoszenia kwalifikacji, 
- po otrzymaniu ostatecznej wysokości subwencji dofinansować szkoły na terenie 
Gminy Wilków w środki na zakup pomocy naukowych, 
- pozyskać środki na wymianę drzwi w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu. 
 
Opinia w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

d) stanowisko przedstawił Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski: 
- „... opinia potwierdza trafność załoŜeń przyjętych do budŜetu oraz 
słuszność nakreślonych celów. Proponowane wskaźniki zarówno po stronie 
dochodów jak  i po stronie wydatków odzwierciedlają moŜliwości gminy i dają szansę 
na jej stopniowy rozwój ..... 
......z roku na rok przechodzimy od budŜetu przetrwania poprzez budŜet stabilizacji 
do budŜetu powolnego rozwoju. Zarówno po stronie dochodów jak i po stronie 
wydatków zakładany jest ponad 3% wzrost w stosunku do planowanego wykonania 
w 2005r. Oznacza to po stronie wydatków kwotę 263.000 zł wzrostu .... 
.... w 2006 roku planowane jest zabezpieczenie środków  w budŜecie na kolejne 
zadania, które poprawią w znaczącym stopniu infrastrukturę gminy... 
.... ustosunkowując się do wniosków z posiedzenia wszystkich Komisji przyjmuję je 
do realizacji i tak: środki na szkolenie pracownika zajmującego się pozyskiwaniem 
środków z UE zarezerwowano w budŜecie na 2006r., podobnie jest ze środkami  
na wymianę drzwi w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu, natomiast środki  
na zakup pomocy naukowych dla szkół przeznaczymy po otrzymaniu ostatecznej 
wysokości subwencji oświatowej....” 
 
Stanowisko Wójta Gminy  w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

e) głos zabrał  radny p. Wiesław Kowalczyk, który zauwaŜył,  
iŜ w porównaniu do lat poprzednich moŜna z satysfakcją stwierdzić znaczący wzrost 
kwoty przeznaczonej na inwestycje. Obrane kierunki rozwoju gminy i sposób ich 
realizacji są ze wszech miar słuszne, gdyŜ waŜnym jest realizowanie nie tylko tych 
drobnych, codziennych inwestycji, które pozwalają na ułatwienie Ŝycia mieszkańcom 
Gminy  lecz takŜe powaŜniejszych zadań inwestycyjnych.  
 

Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk zapytał,  
czy w ramach środków ujętych w projekcie budŜetu będzie moŜliwość załoŜenia 
klimatyzacji w pomieszczeniu Domu Kultury? 

Wójt Gminy stwierdził, Ŝe środki na ten cel są zabezpieczone. 
 

f) w trakcie dyskusji nie zgłoszono wniosków. 
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g)  przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  
i wstrzymujących nie było. 
       Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXVI/120/05 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2006 rok stanowi 
załącznik nr  8 do protokołu. 
 

2) uchwalenia gminnego programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii na 2006 rok stanowiącego część 
strategii rozwiązywania  problemów społecznych, 
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk poprosił o wyjaśnienie, czy w załączniku Nr 1  
w pkt 1 projektu uchwały w osobach odpowiedzialnych za przygotowanie  
i przeprowadzenie zadania przez Przewodniczącego naleŜy rozumieć 
Przewodniczącego GKRPA? 
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. mgr Stanisława Witek 
wyjaśniła, Ŝe tak, jednocześnie zaznaczając, iŜ projekt uchwały zostanie uzupełniony 
o ten zapis. 
  
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXVI/121/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

3) odwołania skarbnika gminy. 
   

Wójt Gminy wyjaśnił, iŜ projekt uchwały przedkładany jest Radzie Gminy  
w związku z przejściem p. Sabiny RóŜnieckiej – pełniącej dotychczas obowiązki 
Skarbnika Gminy na emeryturę. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowania  
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 1. 
 Uchwała została podjęta większością głosów. 
Uchwała Nr XXVI/122/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

4) opinii do projektu planu aglomeracji Namysłów. 
 

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ realizując zadania  
w zakresie ochrony wód, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, 
aglomeracje o równowaŜnej liczbie mieszkańców powyŜej 2000 powinny być 
wyposaŜone w sieci kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków 
komunalnych. Sposób i terminy wyznaczania obszaru i granic aglomeracji na 
obszarach gmin określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. Wykaz aglomeracji stanowi 
integralną część Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. W związku 
z tym Wojewoda Opolski przekazał do zaopiniowania projekt rozporządzenia  
w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Namysłów wraz z mapą tego 
obszaru. Na podstawie nadanych kompetencji Rada Gminy w Wilkowie winna 
zaopiniować projekt planu aglomeracji Namysłów. 
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Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXVI/123/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 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. 
 
Ad.7. Radny p. Jan Binerat zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji jednej  
z mieszkanek Gminy Wilków, która codziennie dojeŜdŜa rowerem, niezaleŜnie  
od warunków atmosferycznych, do Namysłowa na terapię. 
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. mgr Stanisława Witek 
wyjaśniła, iŜ na tę osobę wpłynął do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wniosek o objęcie jej leczeniem. W związku z tym kilkakrotnie 
wzywano ją na posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem 
zmotywowania jej do podjęcia leczenia. PoniewaŜ wszystkie wezwania zostały przez 
nią zignorowane sprawę skierowano do Sądu. Sąd nakazał podjęcie leczenia, które 
na dzień dzisiejszy kontynuuje w Poradni Leczenia Odwykowego  
w Namysłowie.  
 Radny p. Jan Binerat zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje moŜliwość 
zorganizowania środków finansowych lub transportu dla tej osoby, gdyŜ jak wiadomo 
warunki atmosferyczne nie sprzyjają jeździe rowerowej na trasie Bukowie – 
Namysłów. Stratą byłoby natomiast aby leczenie zostało przerwane, zadaniem 
Gminy jest przecieŜ wspomaganie ludzi w tak trudnych sytuacjach. 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski zapewnił, iŜ zajmie się tą sprawą w trybie 
pilnym i dołoŜy wszelkich starań aby znaleźć rozwiązanie istniejącej sytuacji. 
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zawnioskował, aby uwzględnić w przyszłych 
planach inwestycyjnych dot. modernizacji gminy połoŜenie ścieŜki rowerowej dla 
mieszkańców w celu poprawienia bezpieczeństwa uŜytkowników drogi biegnącej  
z Bukowia do Namysłowa. 
 

W związku  z  wyczerpaniem  porządku Przewodniczący Rady Gminy  
p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął   
XXVI sesję  Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała:    
 
 
  
 


