
Protokół Nr XXIX/06 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  27 kwietnia 2006r. 

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

w  godz. 17
00

 – 1900. 
 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  mgr inŜ. Teresa śółtaszek 
- Kierownik Referatu    - Pan inŜ. Jan Kamiński 
- Kierownik GOPS     - Pani mgr Stanisława Witek 
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 oraz przedstawił porządek obrad:  

1. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
2. Interpelacje radnych. 
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2005r., w tym: 

1) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu; 
2) dyskusja. 

4. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym: 
1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie, 
2) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilków. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmian w budŜecie gminy na 2006 rok, 
2) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków. 

      6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz  
z wykonania uchwał Rady Gminy.  

      7.  Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
        8.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2  interpelacje radnych. 

      9.  Zapytania i wolne wnioski. 
 

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad sesji.  

 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk przypomniał radnym 
o zbliŜającym się końcowym terminie składania oświadczeń majątkowych, jak równieŜ 
poinformował o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały   

Nr XXVIII/133/06 z dnia 30 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Wilków. 
 
Ad.2. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.3.  Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2005 rok i omówili je 
na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy w Wilkowie. 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski omówił wykonanie strony dochodowej budŜetu 



w poszczególnych źródłach dochodów oraz wydatki – według poszczególnych działów, 
rozdziałów oraz niektórych paragrafów klasyfikacji budŜetowej. 

Poinformował, iŜ dochody budŜetu gminy zostały ustalone na kwotę  7.815.544 zł., 

na dzień 31.12.2005r. planowane dochody budŜetowe wzrosły do kwoty 8.593.215 zł  

tj. o 10%.  

W trakcie roku budŜetowego Rada Gminy podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budŜecie 

gminy.   

 Wykonanie dochodów w stosunku do planu zwiększyło się o 2,8%. Planowanych 

dochodów nie wykonano w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu sprzedaŜy 

działek budowlanych. Mimo ogłoszonych przetargów i rokowań brak było nabywców. 

Natomiast sprzedany został budynek po byłej Szkole Podstawowej w Pągowie. Płatność 

nastąpi w ratach ze spłatą w 2006r.  Planowanych dochodów nie wykonano równieŜ  

w dziale 852 – Pomoc społeczna, gdzie dokonano zwrotu środków w związku z brakiem 

świadczeniobiorców, którzy spełnialiby wszystkie kryteria zawarte w ustawie o pomocy 

społecznej. 

 Łącznie w dochodach podatkowych stan zaległości na dzień 31.12.2005r. wynosił 

363.709 zł, co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 4,2%.  

W porównaniu do roku ubiegłego, zaległości zmniejszyły się w stosunku do planowanych 

dochodów ogółem o 0,2%. 

 Kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wynosi od osób 

fizycznych 172.054 zł. Dla 5 podatników rozłoŜono naleŜności na raty i dokonano 

odroczenia w kwocie 5.318 zł. 

 PowyŜsze zaległości ciąŜą na 200 podatnikach. W okresie sprawozdawczym 

wystawiono 117 tytułów wykonawczych na kwotę 130.178 zł i przekazano do Urzędu 

Skarbowego w Namysłowie celem przymusowej egzekucji, z tego zrealizowano 65 tytułów  

na kwotę 74.965 zł, wysłano równieŜ 812 upomnień oraz dokonano wpisu hipoteki 

przymusowej dla 3 dłuŜników na kwotę 40.318 zł. W porównaniu do roku 2004 liczba 

podatników z zaległościami zmniejszyła się o 33. 

 Pozyskano z róŜnych źródeł środki na sfinansowanie następujących inwestycji: 

- przebudowę drogi dojazdowej do pól Bukowie – Pągów w kwocie 169.639 zł; 

- przebudowę dróg osiedlowych w Idzikowicach w kwocie 141.922 zł; 

- wyremontowanie dachu budynku nr 10 w Idzikowicach w kwocie 24.022 zł.  

  Wydatki budŜetowe zostały uchwalone przez Radę Gminy Wilków w wysokości 

7.670.744 zł i wzrosły na koniec roku sprawozdawczego do kwoty 8.448.415 zł,  

tj. o 10,1%. 

 Planowane rozchody to kwota 144.800 zł, która została przeznaczona na spłatę 

dwóch rat kredytu długoterminowego, zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej  

i modernizację Szkoły Podstawowej w Bukowiu oraz 12 rat z tytułu kredytu na 

modernizację oświetlenia ulicznego. 

 W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek 

jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 53.877 zł, która dotyczyła spłaty 

odsetek od kredytu długoterminowego na budowę sali gimnastycznej i modernizację 

Szkoły Podstawowej w Bukowiu oraz od kredytu na modernizację oświetlenia ulicznego. 

Wydatki z tego tytułu zmniejszyły się o  2% w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki 



ogółem poniesione w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, które wynoszą 

39.338 zł i dotyczą zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz wydatki poniesione w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

w wysokości 119.610 zł, które dotyczą wypłaty stypendiów dla dzieci szkolnych. 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski stwierdził równieŜ, iŜ ubiegły rok budŜetowy 

moŜna zaliczyć do udanego. Zakończono go bez konieczności zaciągania kredytu 

rewolwingowego, co stanowi w tych trudnych czasach sukces i świadczy o podejmowaniu 

przemyślanych decyzji i rozwaŜnych krokach w kwestii gospodarki finansowej Gminy. 

Wyraził równieŜ Ŝyczenie aby rok 2006 był kontynuacją tej dobrej polityki, jak równieŜ 

stanowił kolejny stopień rozwoju inwestycji i zadań Gminy Wilków. 

 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za rok 2005 stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
 1) Skarbnik Gminy – p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek  odczytała opinię Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
Uchwała z dnia 10 kwietnia 2006r. Nr 101/2006 Składu Orzekającego RIO w Opolu 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

 2)   Przewodniczący Komisji BudŜetowej i Rozwoju Gospodarczego p. mgr Bogdan 

Zdyb poinformował, iŜ na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy sprawozdanie   

z wykonania budŜetu gminy za 2005 rok zostało wnikliwie przeanalizowane. Komisje 
zaakceptowały złoŜone wyjaśnienia dot. nie wykonania dochodów w rozdziałach: 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa oraz 852 – Pomoc społeczna, jednogłośnie pozytywnie 

opiniując sprawozdanie złoŜone przez Wójta Gminy Wilków. 

 
 Radny p. Jan Binerat zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn, które 

spowodowały wzrost wydatków w rozdziale 75022 – Rady Gmin. 

 Skarbnik Gminy p. mgr inŜ.  Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ przyczyną tej 

zmiany jest większa liczba  sesji i komisji zwołanych w 2005r., a takŜe wzrost wydatków 

poniesionych na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia spraw Rady 

Gminy. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady p. Zygmunt Pniewski poprosił o wyjaśnienie wzrostu 

procentowego zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych. 

 Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ kwotowo ściągnięto 

więcej podatku w 2005 roku, lecz procent wykazany w sprawozdaniu jest to stosunek 

wpłat  do naleŜności, który w porównaniu do roku 2004 spadł o 1,8%. 

 

Ad. 4. Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

 

1) uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie Nr 4/06 z dnia  

3 kwietnia  2006 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków  

z wykonania budŜetu za 2005 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

p. Szczepan Mielczarek. 

 

Uchwała Nr 4/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

  

 



2) uchwałę z dnia 7 kwietnia 2006 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

w Wilkowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budŜetu za 2005 rok 

odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek.  

Uchwała nr 206/2006 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

 3) Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk 

przedstawił i poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Wilków. 

  

 Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się  oraz 

przeciwnych nie było. 

 Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Uchwała  Nr XXIX/137/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  8 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty uchwał  

w sprawach: 
 
 

1) zmian w budŜecie gminy na 2006r. 
Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ zwiększenia 

dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano na podstawie 
pisma z Centrum Edukacji Obywatelskiej z dnia 28.03.2006r. Pieniądze te są 
dofinansowaniem dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie za udział w projekcie pn. „Mały 
Grant”. Natomiast zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, 
dokonano na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego FB – I – EP – 3011 – 
1 – 11/06 z dnia 12.04.2006 r., środki te przeznaczone są dla pracownika socjalnego 
zatrudnionego w GOPS. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport  
i łączność, dokonano na podstawie uchwały Nr 34/2006 Zarządu Województwa 
Opolskiego z dnia 11.04.2006r. w sprawie przyznania Gminie Wilków dotacji  
z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę drogi 
dojazdowej w Młokiciu.  
 
      Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

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

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIX/138/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
2) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków. 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iŜ w związku ze zmianą 
przepisów dot. wynagradzania pracowników samorządowych uległy zmianie stawki 
wynagrodzeń w odniesieniu do Wójtów Gmin. Tabela regulująca wysokość wynagrodzenia 
dla Wójtów przedstawia następujące propozycje wynagrodzenia: dla Wójtów w gminach 
do 15 tyś. mieszkańców od 3.450 zł do 4.630 zł wynagrodzenia zasadniczego natomiast 
dodatek funkcyjny od 1.080 zł do 1.550 zł. Oprócz tych składników wynagrodzenia są 



jeszcze dwa: dodatek specjalny od 20% do 40% - liczony  
od wynagrodzenia zasadniczego  i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za staŜ pracy  
 liczony od pensji zasadniczej. Obecna wysokość składników wynagrodzenia Wójta wynosi 
odpowiednio: wynagrodzenie zasadnicze – 3.400 zł, dodatek funkcyjny – 1.060 zł, dodatek 
specjalny – 30%, dodatek za staŜ pracy – 20%.  

Sekretarz Gminy poinformowała równieŜ, iŜ na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 
Gminy w Wilkowie zaproponowano następujące wysokości składników wynagrodzenia 
Wójta Gminy Wilków: wynagrodzenie zasadnicze – 3.800 zł, dodatek funkcyjny – 1.080 zł, 
dodatek specjalny – 30%, dodatek za staŜ pracy – 20%.  
 

      Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

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

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIX/139/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  10 do protokołu. 
 
Ad. 6. 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 radnych  
w sprawach dotyczących m.in.: 

- spływu kajakowego.  

W dniu 30 kwietnia 2006r. organizowany jest  przez Fundację „Dolina Dobrej Widawy” 

spływ kajakowy. Rozpoczęcie imprezy przewidziane zostało na godz. 1200 w Bierutowie  

(most na Karwińcu). Zakończenie spływu kajakowego odbędzie się w Paczkowie  

i uwieńczone zostanie piknikiem.  

- crossu w Komornie. 

W dniu 25 kwietnia 2006r. odbył się XVI Wiosenny Cross w Komornie. Wzięły w nim udział 

dzieci ze szkół: w Idzikowicach, w Bukowiu i z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie. Dzieci 

ze szkół w Bukowiu i  Idzikowicach wykazały się duchem walki zajmując I i II miejsca.  

- ukończenia przygotowań do uruchomienia boiska sportowego w Pągowie. 

- zakończenia nawoŜenia szlaki na drogi transportu rolnego. 

- rozpoczęcia prac społecznie uŜytecznych. 

W dniu 4 kwietnia 2006r. 12 osobowa grupa mieszkańców Gminy Wilków rozpoczęła 

pracę w miejscach zamieszkania polegającą na czyszczeniu, odkrzewianiu  

i porządkowaniu terenu swoich wsi. Osoby wchodzące w skład grupy wyłonione zostały  

z listy przekazanej z GOPS w Wilkowie, które spełniły wymagane kryteria. Prace te będą 

trwać do listopada bieŜącego roku. 

- rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie wodociągu w Kolonii Wojciechów. 

W dniu 8 maja br. zostanie przekazany plac budowy. 

- przetargu dot. napraw dróg we wsiach Lubska i Młokicie. 

- organizowanej na dzień 28 maja br. imprezy z okazji Dnia Dziecka.   

Impreza organizowana jest przez Wójta Gminy Wilków oraz Dyrektora Publicznego 

Gimnazjum w Wilkowie. Na boisku sportowym o godz. 1400 przewidziany jest festyn  

pn. „Trzymaj Formę” połączony z Crossem. 

- zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Wilkowie.  

Od 1 maja br. Urząd Gminy w Wilkowie czynny będzie: w poniedziałek 800 –1600,  

od wtorku do piątku 700 – 1500. Zmiana godzin pracy podyktowana została zaleceniami 



pokontrolnymi PIP-u. 

 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Ad. 7. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 8.  Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad. 9. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk zwrócił się  
z pytaniem, czy istnieje w Urzędzie Gminy mapa, na której naniesione są drogi transportu 
rolnego? 
 Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, Ŝe istnieją takie dokumenty  
i kaŜdy zainteresowany ma do nich wgląd. 
 
 Radny p. Jan Binerat zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie częstych zmian 
dokonywanych w podręcznikach szkolnych? Dlaczego jeden podręcznik nie moŜe słuŜyć 
kilka lat? 
 Radny p. mgr Bogdan Zdyb wyjaśnił, iŜ Minister Oświaty określa liczbę wydawnictw, 
które zaopatrują w podręczniki szkolne, natomiast autora podręcznika wybiera nauczyciel. 
Zmiany w tej sprawie mają nastąpić w bieŜącym roku. Rada pedagogiczna ustalać ma 
autora i wydawnictwo podręczników, natomiast ustalenia te mają być niezmienne przez 
okres co najmniej trzech kolejnych lat.  
 

 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   

p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął  XXIX sesję 

Rady  Gminy  w  Wilkowie. 

 

 

 

 

 


