
Protokół Nr XXXI/06 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  14  września  2006r. 

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

w  godz. 13
00
 – 1440. 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło 10 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 inż. Teresa Żółtaszek 
- Kierownik Referatu    - Pan inż. Jan Kamiński 
- Kierownik GOPS w Wilkowie   - Pani mgr Stanisława Witek 
- 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 inż. Dariusz Kuśmierczyk, 
który przywitał zebranych, stwierdził quorum oraz przedstawił porządek obrad:  

1. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie.  
2.  Interpelacje radnych. 
3. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku. 
4. Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za  

I półrocze 2006r. 
5. Informacja w sprawie prośby mieszkańców wsi Lubska. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

  1) zmian w budżecie gminy na 2006r.  
2) o zmianie uchwały nr XXVIII/135/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
dla Gminy Wilków na lata 2006-2008, 
3) o zmianie uchwały nr XXII/113/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Wilków.” 
4) o zmianie uchwały Nr XXVI/121/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii  na 
2006 rok stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
5) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja 
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 
6) procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

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

8. Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje radnych. 
10.  Zapytania i wolne wnioski. 

 
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad sesji.  
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Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk poinformował 
zebranych, w sprawach dot. między innymi: 
-  oświadczeń majątkowych, 
- rozstrzygnięć podjętych przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie stypendium szkolnego  
o charakterze socjalnym. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił również uwagę, iż materiały, które zostały 
przekazane dla radnych są niekompletne w związku z czym, zwraca się  
z prośbą, aby na przyszłość dołączać teksty zmienianych uchwał. 
 
Ad.2. Interpelacje wnieśli: 
- Radny p. mgr Bogdan Zdyb w sprawie rzekomych problemów ze ściągalnością 
należności pieniężnych ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Pągowie. 
- Radny p. Jan Binerat w sprawie wcześniejszych emerytur kadry pedagogicznej oraz 
kwalifikacji nowo przyjmowanych nauczycieli. 
 
Ad.3.  Skarbnik Gminy Wilków p. mgr inż. Teresa Żółtaszek przedstawiła pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2006r.  
 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do Informacji z wykonania budżetu gminy za  
I półrocze 2006r. 
 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz Informacja w sprawie jw. stanowi 
załącznik nr 4 i 5 do protokołu.  
 
Ad. 4. Radni nie wnieśli wniosków ani zapytań do sprawozdania z wykonania zadań  
w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 2006r. 
 
Sprawozdanie w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 5.  Radny p. Marek Bratosiewicz poinformował, iż mieszkańcy wsi Lubska zwrócili się 
do Wójta Gminy Wilków z prośbą o przekazanie  budynku  świetlicy wiejskiej  na rzecz 
Parafii Przeczów z przeznaczeniem na cele sakralne.  W chwili obecnej stwierdzono,  
iż pismo, które wpłynęło do Wójta Gminy zawiera prośbę o bezpłatne przekazanie,  
co w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe. Mieszkańcy wsi Lubska nie wiedzieli,  
iż od 2004r. po zmianie przepisów w tej kwestii nie wolno dokonywać darowizn obiektów 
państwowych czy będących własnością gminy na rzecz kultu religijnego. W związku  
z czym Parafia Przeczów wystąpiła do Wójta Gminy Wilków  z nowym pismem o sprzedaż 
tejże nieruchomości.   
 
 Kierownik Referatu p. inż. Jan Kmiński zapoznał zebranych z treścią  
pisma w sprawie jw., które wpłynęło do Urzędu Gminy w Wilkowie w dniu  
13 września 2006r.  
  
Pismo w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
 Radca Prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, iż nie ma możliwości prawnej 
sprzedania świetlicy w formie bezprzetargowej. Wójt może bez udziału Rady Gminy 
sprzedawać mienie gminy zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami. 
Przepisy te określają procedurę zbywania nieruchomości. Przede wszystkim wymagana 
jest wycena nieruchomości, która wpływa na cenę jaka ogłaszana jest w przetargu.  
W momencie ogłoszenia pierwszego przetargu,  jeśli nie znajdzie się nabywca, Wójt 



 3 

Gminy ma prawo obniżyć cenę nieruchomości w drugim ogłoszeniu o zbyciu 
nieruchomości. 
 
Ad. 6. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty uchwał  
w sprawach: 
 
1) zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 
 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

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

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXI/148/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
2) o zmianie uchwały nr XXVIII/135/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla 
Gminy Wilków na lata 2006-2008, 
 

 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

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

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXI/149/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 
3) o zmianie uchwały nr XXII/113/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wilków.” 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie zauważył, iż w tabeli pierwszej gdzie jest 

oczekiwany produkt  i wskaźniki ich oceny jest zapis miejsce wypoczynku i integracji na 
wsi natomiast w tabeli – nazwa planowanego zadania – jest -  przebudowa świetlicy 
wiejskiej na świetlice terapeutyczną. Zachodzi tu niezgodność założeń i osiąganych celów.   

Należałoby zatem skorygować zapis aby współgrały założenia  z osiąganymi  celami.    
 
Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek aby w tabeli - oczekiwany produkt  

i wskaźniki ich oceny wpisać następującą treść „miejsce prowadzenia zajęć 
terapeutycznych oraz wypoczynku i integracji na wsi”.  

Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radych, głosów wstrzymujących i głosów 
przeciwnych nie było.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały z wprowadzonymi zmianami pod 

głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała Nr XXXI/150/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  10 do protokołu. 
 
4) o zmianie uchwały Nr XXVI/121/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii  na 2006 rok 
stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
      

 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

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

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXI/151/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  11 do protokołu. 
 
5) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja 
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na brak zapisu w przedłożonym 
projekcie uchwały mówiącego o tym , iż umorzenie może nastąpić kiedy odroczony termin 
zapłaty nie zapewni spłaty należności. W tym projekcie § 3 pozwala umorzyć należności 
po spełnieniu któregokolwiek  z podpunktów. Brakuje zapisu mówiącego o konieczności 
przeprowadzenia postępowania w sprawie.  
 
 Radca prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, iż zapis ten został wykreślony 
ponieważ każda decyzja musi być poprzedzona postępowaniem administracyjnym.  
W przypadku kiedy składany jest wniosek, musi być również udowodnione, że istnieją 
przesłanki aby nastąpiło umorzenie.   
  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przywrócenia 
zapisu w projekcie uchwały. 

Za podjęciem wniosku głosowało - 0 radnych, głosów wstrzymujących - 7 i głosów 
przeciwnych  - 3. 

Wniosek został odrzucony. 
  

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

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXI/152/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
6) procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zwrócił uwagę,  
iż w projekcie uchwały wystąpił błąd w zapisie dot. Komisji Rady, powinno być „Gminy”,  
a jest „Miejskiej”, nastąpiło również powielenie zapisu ustawowego w rozdz. III pkt. 7,  
a także brak zapisu w rozdz. II mówiącym, iż wnioski do projektu budżetu składają Radni 
Rady Gminy w Wilkowie. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie z poprawkami 
uwzględnionymi przez wnoszącego projekt. 

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 
przeciwnych nie było.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Uchwała Nr XXXI/153/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  13 do protokołu. 
 
Ad. 7. Sprawozdanie pisemne z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Wilków  
p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych zarządzeń oraz ich 
treści, jak również o ogłoszonych przetargach. Przedstawił też stan realizacji uchwał Rady 
Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji.  
  
 Stan zadań inwestycyjnych i remontowych w okresie międzysesyjnym przedstawił 
Kierownik Referatu  p. inż. Jan Kamiński, który poinformował zebranych o realizacji  
następujących zadań: 
- przebudowy drogi dojazdowej do pól w Młokiciu. Wartość robót osiągnęła kwotę 

110.031,00 zł, z czego 70% kwoty stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. 
- przebudowy części drogi gminnej w Lubskiej (288 mb). Wartość robót osiągnęła kwotę 

91.436,00 zł. 
-  budowy sieci wodociągowej w Wojciechowie na ul. Kolonia. Wartość zadania to kwota  

36.208,00 zł. 
- komputeryzacji Urzędu Gminy w ramach programu e-Urząd dla mieszkańca 

Opolszczyzny. Wartość zadania  - 33.208,00 zł. 
- kontynuacji zadania w zakresie modernizacji remizy OSP w Bukowiu. Wartość 

inwestycji wynosi 48.367,00 zł. 
-  zakupu oraz montażu przystanku PKS w Lubskiej. Wartość zadania  - 3.500,00 zł. 
- ogrodzenia boiska sportowego we wsi Lubska, w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie. 
- wymiany drzwi wejściowych do klas w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie. 
- remontu pomieszczeń przedszkolnych oraz pokrycia dachowego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Idzikowicach. 
- malowania pokrycia dachowego (blachy) w Domu Kultury w Wilkowie. 
- rozbiórki kominu w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie.  
- dokonania częściowego remontu ogrodzenia cmentarza poprzez wymianę części 

przęseł ogrodzeniowych oraz montażu nowej bramy wjazdowej oraz wymiany okna 
witrażowego w kaplicy cmentarnej.  

Poinformował również, iż opracowano: 
- dokumentację ekofizjografii jako wstępny dokument dla opracowania Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego, 
- dalszą część dokumentacji budowy sieci wodnej osiedla domków jednorodzinnych, 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 8.  Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, głosów wstrzymujących – 1, głosów 
przeciwnych nie było. 
 
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono większością głosów. 
 
Ad. 9. Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż problemy obecnego właściciela 
budynku po byłej szkole w Pągowie  z komornikiem nie dotyczą gminy. Faktem jest jednak 
zaległość w spłacie należności za tenże budynek. Do dnia dzisiejszego podjęte zostały ze 
strony gminy kroki celem wyegzekwowania należności. Zaległość kształtuje się  



 6 

w okolicach 30 000 zł. Po upomnieniach i piśmie, które zostanie skierowane do dłużnika, 
w przypadku dalszego braku regulacji należności, sprawa zostanie skierowana na drogę 
sądową. 
 W sprawie przejść nauczycieli na emerytury Wójt Gminy wyjaśnił,  
iż decydującym rokiem, w którym największa liczba nauczycieli odejdzie jest rok 2007. 
Będzie to, z pewnością duże obciążenie finansowe dla budżetu gminy. Na ich miejsce 
zatrudnieni zostaną nowi nauczyciele. Decyzję o zatrudnieniu określonych osób podejmują 
dyrektorzy placówek oświatowych, w ramach swoich uprawnień, z pewnością 
przestrzegając wymaganych kwalifikacji. W przyszłym roku odejdą również trzej 
Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Wilków: p. Tadeusz Młynarski, p. Krzysztof 
Kłębek oraz p. Irena Szajda. Nabór na te stanowiska będzie prowadzony poprzez konkurs. 
 
Ad.10.   Radny p. Jan Binerat zwrócił  się z zapytaniem dotyczącym usuwania gałęzi 
leżących na poboczach drogi. 
 Wójt Gminy Wilków poinformował go, iż rozstrzygnięcia w tej sprawie podejmuje 
Zarząd Dróg Powiatowych. 
 
   
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął  XXXI sesję 
Rady Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
Protokołowała: 
 

 

 

 


