
Protokół Nr XXX/06 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  22 czerwca 2006r. 

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

w  godz. 13
00
 – 1445. 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło 11 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 
- Inspektor ds. Kadr 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 oraz przedstawił porządek obrad:  

1. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie.  
2.  Interpelacje radnych. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budŜecie gminy na 2006 rok, 
2) wyraŜenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin 
Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r. w sprawie konieczności poprawienia 
konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego, 
3) wyraŜenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin 
Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu 
podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych programów 
operacyjnych, 
4) wyraŜenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin 
Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r. w sprawie konieczności zastosowania 
algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, 
5)  załatwienia skargi z dnia 15 maja 2006r. na działalność Wójta Gminy Wilków, 
6)  załatwienia skargi z dnia 29 maja 2006r. na działalność Wójta Gminy Wilków, 
7) utworzenia obwodów głosowania, 
8) o zmianie uchwały Nr XXXIII/192/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
12 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu. 

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

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 poinformował 
zebranych, iŜ nie wszyscy radni  złoŜyli oświadczenia majątkowe. Przypomniał równieŜ,  
Ŝe w związku z ostatnim rokiem urzędowania obecnej Rady oświadczenia majątkowe 
składane będą powtórnie na 2 miesiące przed końcem kadencji.  
 



Ad.2. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.3.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty uchwał  
w sprawach: 
 
1) zmian w budŜecie gminy na 2006 rok. 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował zebranych, iŜ w związku  
z sugestiami Komisji Rady Gminy w sprawie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci  
z rodzin najuboŜszych Gmina postanowiła zorganizować dla dzieci dwa wyjazdy w okresie 
wakacyjnym od 15.07.2006r. do 31.07.2006r. Jedna propozycja obejmuje wyjazd na 
basen do Brzegu, natomiast w przypadku drugiego wyjazdu będzie to wizyta  
w skansenie w Bierkowicach lub wizyta w ZOO we Wrocławiu. Na ten cel zarezerwowano 
w budŜecie gminy kwotę 7000 zł. 
                 
      Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXX/140/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
2) wyraŜenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin 
Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej 
metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego. 
      

 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXX/141/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 
3) wyraŜenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin 
Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału 
środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych. 
       
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXX/142/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  6 do protokołu. 
 
 
 
 



4) wyraŜenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin 
Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006r. w sprawie konieczności zastosowania 
algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego. 
      

 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXX/143/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  7 do protokołu. 
 
5)  załatwienia skargi z dnia 15 maja 2006r. na działalność Wójta Gminy Wilków, 
       
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk zwrócił się  
do Radnych z zapytaniem o ustalenie, czy Rada Gminy w Wilkowie jest właściwym 
organem do rozpatrzenia skargi. 
 Głosów pozytywnych – 10, wstrzymujących się – 1. 
Radni większością głosów uznali, Ŝe Rada Gminy w Wilkowie jest właściwym organem  
do rozpatrzenia wniesionej skargi. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iŜ skarga p. Wandy Szczygieł dot. 
sporu o źle postawiony płot,  skierowana została przez Wojewodę opolskiego do tut. Rady 
Gminy jako do organu, w gestii którego  leŜy rozstrzyganie tego rodzaju spraw. 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącą Komisji ds. Problemów 
Społecznych p. mgr Beatę Kuchno o przedstawienie wniosków ze spotkania ze stronami  
w ww.  sprawie. 
 Przewodnicząca Komisji poinformowała, iŜ ze spotkania ze stronami Komisja  
ds. Problemów Społecznych wyciągnęła następujące wnioski:  
- przedmiotowa skarga jest wynikiem wieloletniego konfliktu międzysąsiedzkiego; 
- rodzina będąca stroną oskarŜoną wyraŜa zgodę na załamanie rogu swojego płotu w celu 
poszerzenia drogi na zakręcie; 
- powyŜsze rozwiązanie sporu nie satysfakcjonuje osoby skarŜącej, która Ŝąda 
przesunięcia całego płotu według słupka granicznego i pomiaru geodety; 
- w ocenie Komisji pomniejszenie szerokości spornej drogi o 30cm przez ogrodzenie 
posesji oskarŜonych, nie ma istotnego wpływu na ograniczenie ruchu na tej drodze. 

Członkowie Komisji ds. Problemów Społecznych nie znajdując sposobu  
na polubowne załatwienie przedmiotowej sprawy uznali, iŜ w takiej sytuacji jedynym 
rozwiązaniem będzie dopuszczenie do pomiarów geodety, ustawienie ogrodzeń wzdłuŜ 
spornej drogi przez wszystkich mieszkańców według słupków granicznych oraz obciąŜenie 
kosztami czynności geodezyjnych mieszkańców, którzy mają wadliwie ustawione 
ogrodzenia swych nieruchomości. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek poinformował,  

Ŝe w dniu 20 czerwca 2006r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy  
w Wilkowie, na którym członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli uchwałę w ww. sprawie 
uznając, zarzuty zawarte w skardze p. Wandy Szczygieł z dnia 15 maja 2006r.   
na działalność Wójta Gminy za zasadne. 

 Komisja ustaliła, iŜ skarŜąca podniosła, Ŝe interweniowała u Wójta Gminy Wilków  
w sprawie utrudnień w dojeździe do domu spowodowanych ustawieniem płotu przez 
sąsiadów w granicach drogi gminnej. 



Wójt Gminy wyjaśnił, iŜ po tych interwencjach stwierdził w terenie, Ŝe istniejące ogrodzenia 
nie stanowią utrudnień w dojeździe do posesji skarŜącej, gdyŜ szerokość drogi wynosi 
5,70m. 
 Po tych zdarzeniach wpłynęła ww. skarga pisemna. 
 W konsekwencji rozmów przeprowadzonych z ww. stronami przez Wójta Gminy 
oraz przez członków Komisji ds. Problemów Społecznych ustalono, Ŝe p. Konefał 
przesunął ogrodzenie powiększając tym samym szerokość drogi gminnej o około 30cm,  
a p. Szczygieł zasypała rów, co znacznie teŜ zwiększyło szerokość przedmiotowej drogi. 
 W związku z ww. ustaleniami Komisja uznaje, Ŝe zarzuty zawarte w skardze były 
zasadne, lecz w części bezprzedmiotowe ( z uwagi na fakt, Ŝe nie istniały utrudnienia  
w dojeździe). 
 Ponadto Komisja uznaje, aby w dalszym postępowaniu Wójt Gminy wezwał 
pozostałych mieszkańców, których posesje mieszczą się przy tej drodze  
i poinformował ich o konieczności ustawienia ogrodzeń w granicach działki. W razie 
niedokonania tych czynności naleŜy rozwaŜyć zatrudnienie geodety w celu ustalenia 
dokładnych granic działki gminnej. 

  
Radca prawny p. mgr Jerzy Jakutajć poinformował zebranych, iŜ od strony oceny 

prawnej nastąpiło nieporozumienie interpretacyjne dokonane przez Komisję Rewizyjną. 
Nieporozumienie dot. płaszczyzny rozpatrywania skargi.  
JeŜeli byłaby to skarga na tle prawa administracyjnego wówczas bezwzględnie Rada 
byłaby właściwym organem do rozpatrywania tej skargi. Wówczas zarzut dotyczyłby 
niewykonywania pewnych czynności, do których zobowiązany jest Wójt Gminy. Natomiast 
w przypadku ww. skargi przedstawiona sytuacja dotyczy płaszczyzny prawa cywilnego.  
Droga, która jest przedmiotem sporu jest niczym innym jak nieruchomością, a obok niej 
usytuowane są nieruchomości innych właścicieli. Nieruchomość ta stanowi własność 
samorządu, który reprezentowany jest przez Wójta i Radę Gminy. W sytuacji, kiedy jeden  
z właścicieli stwierdza, Ŝe ma utrudniony dojazd gdyŜ drugi właściciel zajął działkę 
stanowiącą własność gminy nie istnieje przepis, który zobowiązywałby Wójta do podjęcia 
działań. Ponadto po negatywnym rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Rejonowy z powództwa 
cywilnego określono, Ŝe to właściciel działki jest jej dysponentem, który moŜe, lecz nie 
musi zareagować gdyŜ moŜe uznać, iŜ np. uŜycza 30cm osobie, której ogrodzenie stoi na 
spornym terenie. JeŜeli Rada Gminy dojdzie do wniosku, Ŝe naleŜy uregulować kwestię 
ogrodzeń – a jak Komisje uznały nie stanowią one rzeczywistego utrudnienia – to moŜe 
wystąpić z pismem, Ŝe jako właściciel zwraca się o ustawienie ogrodzeń w granicach 
działek. JeŜeli nie odniesie to zamierzonego skutku wówczas naleŜałoby wystąpić do 
geodety, który ustaliłby naruszenie granic działki. W przypadku gdyby takie ustalenia 
okazałby się prawdą moŜna wystąpić o zwrot kosztów wykonania pomiarów geodezyjnych 
oraz z Ŝądaniem ustawienia ogrodzeń w odpowiednich granicach. W momencie 
zignorowania naszego Ŝądania przez właścicieli działek moŜna wystąpić z pozwem 
cywilnoprawnym o ustalenie granicy i zwrot kosztów poniesionych na wynajęcie geodety.  
Radca uwaŜa, Ŝe ww. skarga jest bezzasadna, a jeŜeli nawet zarzuty w niej są zasadne to 
Komisja Rewizyjna zbyt pochopnie zajęła stanowisko gdyŜ nie do końca wiadome jest czy 
nastąpiło naruszenie działki.  
Skarga, Ŝe  Wójt Gminy nie wykonał czynności złoŜona przez p. Szczygieł nie jest 
merytoryczna, dlatego teŜ Rada powinna traktować ją jako wskazówkę, Ŝe w terenie  
dzieje się coś, czym winna się zainteresować, natomiast nie naleŜy patrzeć pod katem 
Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi o określonych terminach 
załatwiania sprawy. W tym przypadku wyraźnie określony jest jeden właściciel, który 
zwrócił się do drugiego właściciela z informacją, Ŝe trzeci właściciel narusza własność 
będącą w jego posiadaniu, natomiast właściciel ten nie ma narzuconego prawem 
określonego kierunku, w jakim pójdzie, jak szybko rozpozna sprawę i w jakim czasie to 
nastąpi.  



Zadaniem Rady jest natomiast ocena działań  Wójta Gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek poinformował, iŜ Komisja 

podtrzymuje stanowisko określone w uchwale Nr 5/06 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 20 czerwca 2006r. uznając skargę p. Wandy Szczygieł za zasadną, lecz 
w części bezprzedmiotową.  

   
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących -1, głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała Nr XXX/144/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
6)  załatwienia skargi z dnia 29 maja 2006r. na działalność Wójta Gminy Wilków, 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk zwrócił się  
do Radnych z zapytaniem o ustalenie, czy Rada Gminy w Wilkowie jest właściwym 
organem do rozpatrzenia skargi. 
 Głosów pozytywnych – 10, wstrzymujących się – 1. 
Radni większością głosów uznali, Ŝe Rada Gminy w Wilkowie jest właściwym organem  
do rozpatrzenia wniesionej skargi. 
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek przedstawił stanowisko 
Komisji zawarte w uchwale Nr 6/06 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
20 czerwca 2006r., w której uznano skargę p. Boda za bezzasadną.  
Komisja ustaliła, Ŝe Wójt Gminy wyjaśnił, iŜ p. ElŜbieta Boda przedstawiła podczas wizyty  
w Urzędzie Gminy swoje zaniepokojenie sprawą rzekomej inwestycji, jaka miałaby 
powstać - według p. Boda - na terenie posesji stanowiącej jej własność i na terenach 
przyległych oraz sprawę trudności z zasileniem budynku mieszkalnego w energię 
elektryczną. Wójt Gminy poinformował wówczas zainteresowaną, Ŝe w planie 
zagospodarowania przestrzennego działka stanowiąca własność p. Boda oraz działki 
sąsiadujące przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej z działalnością 
gospodarczą a takŜe poinformował, Ŝe na tym terenie ani na terenie gminy nie jest 
planowana inwestycja, o której pisze skarŜąca. 
Osobie zainteresowanej umoŜliwiono w Urzędzie Gminy wgląd do dokumentów: planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków oraz studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z których jasno wynika,  
Ŝe ww. tereny nie są terenami przeznaczonymi pod budownictwo przemysłowe. 
 W sprawie trudności w podłączeniu energii elektrycznej Wójt zaoferował pomoc  
w negocjacjach z Zakładem Energetycznym w Namysłowie, lecz p. E. Boda stwierdziła,  
Ŝe cyt. „w tej całej sprawie w ogóle nie chodzi o prąd”. 
W rozmowie Wójt Gminy ustalił, Ŝe p. E. Boda korzysta z zasilania w energię elektryczną  
z agregatu prądotwórczego. 
Ponadto Wójt Gminy zapytał, czy ewentualnie udzielić odpowiedzi na piśmie  
w spr. przeznaczenia  przedmiotowych działek, lecz p. Boda odpowiedziała, Ŝe nie ma 
takiej potrzeby. 
 Po tym fakcie, począwszy od dnia 29.03.2006r. do tut. Urzędu Gminy zaczęły 
napływać pisma p. E. Body, kierowane poprzez inne urzędy z róŜnych miejscowości 
połoŜonych na terenie naszego kraju, które zawierały w swej treści obawy  
p. Body o „przejęcie” jej domu w związku z rzekomą inwestycją. 
Do dnia dzisiejszego wpłynęło kilkadziesiąt takich pism.  
 W tej sytuacji Wójt Gminy pismami Nr GKR. 7323 – 12/06 i Nr GKR. 7323 – 13/06  



z dnia 13.04.2006r. poinformował p. Boda o sprawie przeznaczenia działek oraz pisemnie 
zaoferował pomoc i udział w rozmowach z Zakładem Energetycznym w Namysłowie  
w przedmiocie doprowadzenia energii elektrycznej.  
 Pisma te, wysłane przesyłką poleconą w dniu 13.04.06r. nie zostały przez  
p. Boda odebrane. Zwrot tych pism przez Urząd Pocztowy nastąpił w dniu  
4 maja 2006r. z adnotacją „ Zwrot. Nie podjęto w terminie”. 
W dniu 18.05.2006r. p. Boda zatelefonowała do UG i poinformowała m.in., Ŝe nie 
podejmuje Ŝadnych przesyłek, których odbiór naleŜy pokwitować własnoręcznym 
podpisem i poprosiła o przesłanie odpowiedzi zwykłym listem, co uczyniono w dniu 
22.05.2006r. i w dn. 29.05.2006r. 
 W dniu 29.05.2006r. do Urzędu Gminy wpłynęła przedmiotowa skarga  
p. Body, przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 
W toku postępowania ustalono teŜ m.in., Ŝe p. E. Boda złoŜyła w Zakładzie 
Energetycznym pisemną rezygnację z dostawy energii elektrycznej i usług z dniem 
5.04.2004r. 
Ponadto członkowie Komisji uznali, Ŝe sprawa doprowadzenia przyłącza energetycznego 
nie leŜy w gestii zadań gminy i z aprobatą odnieśli się do stwierdzeń Wójta w kwestii 
pomocy dla p. Body w załatwieniu tego problemu. Komisja uznała teŜ za prawidłowe 
działania Wójta w kwestii udzielania odpowiedzi na nurtujące p. Boda sprawy  
dot. przeznaczenia działek. 
 W związku z ww. ustaleniami Komisja uznaje, Ŝe zarzuty zawarte w skardze są 
bezzasadne.  
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących -1, głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta większością głosów. 

 
Uchwała Nr XXX/145/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
7) utworzenia obwodów głosowania, 
 

W imieniu Wójta Gminy Wilków Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz  
przedstawiła pisemny wniosek w sprawie podziału gminy Wilków na obwody głosowania. 

 
Wniosek w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Uchwała Nr XXX/146/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  11 do protokołu. 
 
8) o zmianie uchwały Nr XXXIII/192/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2002r. 
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w kaŜdym okręgu. 
 

W imieniu Wójta Gminy Wilków Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz  
poinformowała, iŜ przedstawione we wniosku Wójta dotyczącym zmiany uchwały  
Nr XXXIII/192/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie podziału 



gminy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  
w kaŜdym okręgu nie uległy zmianie, z wyjątkiem nazwy okręgu obejmującego wieś 
Wojciechów. 

 
Wniosek w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do projektu uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXX/147/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  13 do protokołu. 
 
Ad. 4. 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.: 
- szkolenia dla rolników.  
Szkolenie obejmowało zakres tematów związanych z kodeksem dobrych praktyk 
rolniczych. Przeprowadzone zostało przez p. Wojciecha Jakubowskiego ze Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W szkoleniu udział wzięło 36 rolników, 
którzy otrzymali certyfikaty niezbędne przy staraniu się o środki z Unii Europejskiej, 
- zakończenia prac wyrównywania dróg transportu rolnego, 
- przypadków niszczenia tablic ogłoszeniowych, 
- zakupu  przystanku dla wsi Lubska, 
- kontynuacji budowy remizy OSP w Bukowiu, 
- przygotowania boiska w Pągowie, 
- zakończenia inwestycji zakładania kanalizacji we wsi Wojciechów, 
- ogrodzenia boiska w Lubskiej oraz terenu Publicznego Gimnazjum w Wilkowie, 
- likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, 
- inwestycji prowadzonych we wsiach Młokicie i Lubska związanych z budową dróg 
asfaltowych. 
- osiągnięć sportowych dzieci ze szkół i gimnazjum gminy Wilków.  
KaŜdego roku fundowane są nagrody dla najlepszych sportowców. W tym roku  wśród 
tych, którzy najwięcej osiągnęli  w tej dziedzinie znaleźli się m.in.: Aleksandra Miecznik – 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu, Joanna Szewczyk – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Idzikowicach oraz Mateusz Ziętal z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie. 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 5.  Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 6. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.7. Radny p. Jan Binerat wyraził podziękowanie dla wszystkich uczestników 
przedsięwzięcia  związanego z zakładaniem kanalizacji we Wsi Wojciechów na odcinku  
ul. Kolonia. 
 
 
 



Radna p. mgr Beata Kuchno zwróciła się z zapytaniem, czy istnieje moŜliwość 
przywrócenia chodnika przed blokiem osiedlowym nr 50 w Idzikowicach? W chwili 
modernizacji dróg został on zlikwidowany. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy osiedla 
odczuwają brak chodnika i ławek, które na nim stały.  
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, Ŝe w najbliŜszym czasie 
sprawa ta zostanie załatwiona. 
 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała zebranych, iŜ Urząd 
Gminy w Wilkowie otrzymał wypowiedzenie z dniem 28 sierpnia 2006r. zadania 
powierzonego przez Wojewodę Opolskiego dotyczącego wydawania paszportów.  
Po tej debacie paszporty będą wydawane w opolu przy ul. Ozimskiej 19. Zmiana ta jest 
podyktowana zwiększeniem wymagań bezpieczeństwa i wprowadzenia tzw. paszportów 
biometrycznych. 
 
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął  XXX sesję 
Rady Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 

 

 


