
Protokół  Nr II/06 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 grudnia 2006r. 

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

w godz. 14
00
 - 16

20
.  

 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 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, 
- Inspektor ds. kadrowych - 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. Zygmunt Pniewski, który przywitał 
zebranych i przedstawił projekt porządku obrad sesji: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. ZłoŜenie ślubowania przez Wójta Gminy  Wilków. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  powołania Komisji Rewizyjnej, 
2) powołania Komisji BudŜetowej i Rozwoju Gospodarczego, 
3) powołania Komisji ds. Problemów Społecznych, 
4) upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie do dokonywania 

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy, 
5) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 

radnym Gminy Wilków, 
6) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków, 
7) zmian w budŜecie gminy na 2006r., 
8) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  

od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2007 rok, 
9) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  

od środków transportowych na terenie Gminy Wilków, 
10) o zmianie uchwały nr XVII/85/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

2 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu 
ich pobierania. 

5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych. 
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy. 
  
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, iŜ objęcie obowiązków przez 
Wójta Gminy następuje poprzez złoŜenie ślubowania przez Wójta elekta wobec Rady 
Gminy. Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem słów „Tak mi dopomóŜ Bóg”. 
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Pan Zygmunt Szulakowski złoŜył ślubowanie o następującej treści: „Obejmując 

urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, Ŝe  dochowam  wierności  prawu, a  powierzony  mi  
urząd sprawować  będę tylko  dla  dobra  publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. 
Tak mi dopomóŜ Bóg”.  
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski pogratulował Wójtowi Gminy  
p. Zygmuntowi Szulakowskiemu objęcia stanowiska, Ŝycząc jednocześnie spokojnej  
i owocnej pracy. 
  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski podziękował wyborcom za kolejną 
szansę oraz zaufanie jakim został obdarzony. Przedstawił równieŜ zadania  jakie planuje 
zrealizować w najbliŜszej kadencji, są to między innymi: 
- rozpoczęcie kanalizacji gminy; 
- ukończenie remontów świetlic wiejskich; 
- wybudowanie sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie; 
- kontynuowanie współpracy ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, 
- dokończenia budowy remizy OSP w Bukowiu, 
- remont przedszkoli w Wilkowie i Idzikowicach. 
 
Ad.3. Interpelacje złoŜyli: 

- Radny p. mgr Bogdan Zdyb w sprawie likwidacji drogi polnej za byłą szkołą  
w Pągowie. Likwidacja tych dróg utrudniła dojazd do pól innym rolnikom. W związku tym 
proszą oni o wyjaśnienia w tej sprawie. 

- Rady p. Jan Binerat  w sprawie usuwania suchych gałęzi z drzew rosnących przy 
drodze. Zarząd Dróg Powiatowych określił termin realizacji zadania na pierwszy kwartał 
2007 roku. W związku z tym mieszkańcy wsi Wojciechów zwracają się z prośbą  
o wydelegowanie pracownika, który dopilnowałby wykonania tego zadania.  

- Radny p. Wiesław Kowalczyk w sprawie obniŜenia i zebrania ziemi z poboczy 
dróg, aby umoŜliwić odpływ wody z nawierzchni drogi. 
 
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty uchwał  
w sprawach: 
 

1) powołania Komisji Rewizyjnej. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski odczytał listę kandydatów  
do składu Komisji Rewizyjnej: 

1. Pan Mielczarek Szczepan 
2. Pan Szczepanik Mirosław 
3. Pan Binerat Jan 
4. Pan Kowalczyk Wiesław  
5. Pan Środoń Bogdan 
6. Pan Parkitny Jerzy 
7. Pan Jagielski Maciej 
8. Pan Huck Marek 

 
Radny p. Wiesław Kowalczyk złoŜył wniosek, aby w skład Komisji Rewizyjnej 

wchodziło 4 radnych, przy czym kaŜdy z nich reprezentowałby inne ugrupowanie 
polityczne. 

 
Radny p. Szczepan Mielczarek złoŜył wniosek aby w skład Komisji Rewizyjnej 

wchodziło 8 radnych. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski po przerwie w obradach 
sesji poddał pod głosowanie wnioski złoŜone przez radnych. 

 
Za przyjęciem wniosku radnego p. Wiesława Kowalczyka głosowało 7 radnych, 

przeciw  5, od głosu wstrzymało się 3 radnych. 
 Wniosek został przyjęty większością głosów. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał kolejno pod głosowanie kandydatury radnych 

do składu Komisji Rewizyjnej: 
 
1. Pan Mielczarek Szczepan  

Za kandydatem głosowało 9 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się 4 radnych. 
(Kandydat wyłączony od głosowania w związku z art. 25a ustawy o samorządzie 
gminnym) 

2. Pan Szczepanik Mirosław 
Za kandydatem głosowało 6 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się 2 radnych. 
(Kandydat wyłączony od głosowania w związku z art. 25a ustawy o samorządzie 
gminnym) 

3. Pan Binerat Jan 
Za kandydatem głosowało 8 radnych, przeciw – 5, wstrzymał  się 1 radny. 
(Kandydat wyłączony od głosowania w związku z art. 25a ustawy o samorządzie 
gminnym) 

4. Pan Kowalczyk Wiesław  
Za kandydatem głosowało 9 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się 3 radnych. 
(Kandydat wyłączony od głosowania w związku z art. 25a ustawy o samorządzie 
gminnym) 

5. Pan Środoń Bogdan 
Za kandydatem głosowało 10 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się 2 radnych. 
(Kandydat wyłączony od głosowania w związku z art. 25a ustawy o samorządzie 
gminnym) 

6. Pan Parkitny Jerzy 
Za kandydatem głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 5 radnych. 

7. Pan Jagielski Maciej 
Za kandydatem głosowało 6 radnych, przeciw – 7, wstrzymał  się 1 radny . 
(Kandydat wyłączony od głosowania w związku z art. 25a ustawy o samorządzie 
gminnym) 

8. Pan Huck Marek 
Za kandydatem głosowało 7 radnych, przeciw – 7, głosów wstrzymujących - 0. 
(Kandydat wyłączony od głosowania w związku z art. 25a ustawy o samorządzie 
gminnym) 
 

Sekretarz  Gminy poinformowała, iŜ w wyniku jawnego głosowania największą 
liczbę głosów uzyskało kolejno czterech radnych: 

1. Pan Środoń Bogdan 
2. Pan Kowalczyk Wiesław 
3. Pan Mielczarek Szczepan 
4. Pan Parkitny Jerzy 

  
Radny p. Wiesław Kowalczyk zgłosił osobę radnego p. Szczepana Mielczarka  

na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Radny p. Szczepan Mielczarek poinformował, iŜ po uzgodnieniu stanowisk, wyraŜa 

zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Ŝe Rada Gminy podjęła uchwałę  

w sprawie Komisji Rewizyjnej. 
 
Uchwała Nr  II/3/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
  

2)  powołania Komisji BudŜetowej i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Radny p. Maciej Jagielski zgłosił osobę radnego p. Sylwestra Gawła na funkcję 

Przewodniczącego Komisji BudŜetowej i Rozwoju Gospodarczego.  
Radny p. Sylwester Gaweł wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 

Komisji. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów wstrzymujących – 1, głosów 
przeciwnych nie było.  

Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała Nr  II/4/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
3) powołania Komisji ds. Problemów Społecznych. 

 
Radny p. Sylwester Gaweł zgłosił osobę radnego p. Mirosława Szczepanika na funkcję 

Przewodniczącego Komisji ds. Problemów Społecznych.  
Radny p. Mirosław Szczepanik wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 

Komisji. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów wstrzymujących – 1, głosów 
przeciwnych nie było.  

Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała Nr  II/5/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

4) upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie do dokonywania 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 
przeciwnych nie było.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr  II/6/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
5) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 

radnym Gminy Wilków. 
 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, Ŝe projekt uchwały 
zawiera następujące propozycje wysokości diet i ryczałtów: 
- dla radnych za udział w posiedzeniu sesji  dieta w kwocie 200 zł, 
- dla radnych za udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy  dieta w kwocie 150 zł, 
- dla radnych – przewodniczących komisji za udział w posiedzeniu komisji dieta  
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w kwocie 170 zł. Dla Przewodniczącego Rady Gminy dieta w formie ryczałtu 
miesięcznego za udział w pracach Rady Gminy i jej komisji w kwocie 700 zł, a dla 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy dieta w formie ryczałtu miesięcznego za udział  
w pracach Rady Gminy i jej komisji w kwocie 500 zł. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb wyjaśnił, iŜ diety przysługujące 

sołtysom zmienione zostaną w roku 2007 po wyborach dla organów sołectw.  
 
Radny p. Wiesław Kowalczyk wyjaśnił, iŜ zmiany w wysokości diet i ryczałtów wynikają 

z konieczności umoŜliwienia wykonywania mandatu radnym. Dotychczasowa dieta oraz 
ryczałty umieszczały w rankingach radnych Gminy Wilków na ostatnim miejscu. 

      
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr  II/7/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

6) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował,  
iŜ po przedyskutowaniu wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy radni uznali,  
iŜ powinno ono pozostać na dotychczasowym poziomie. 

 
W związku z tym Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz przedstawiła 

dotychczasową wysokość składników wynagrodzenia Wójta Gminy: 
- płaca zasadnicza w kwocie  - 3.800 zł, 
- dodatek funkcyjny w kwocie   - 1.080 zł, 
- 30% dodatku specjalnego liczonego od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku   
funkcyjnego w kwocie 1.464  zł, 

- 20% dodatku za staŜ pracy liczonego od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie  
760 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb wyjaśnił, iŜ pozostawienie 

poborów Wójta Gminy na tym samym poziomie co dotychczas wiąŜe się z faktem,  
iŜ w 2006 roku dokonano zwiększenia pensji za bardzo dobrą pracę. W związku z czym 
kolejna zmiana w tej kwestii winna wynikać nie tylko z ustawowego obowiązku ale równieŜ 
z osiągnięć dokonanych przez Wójta Gminy Wilków. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zawierający ww. 

wysokości składników wynagrodzenia. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr  II/8/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

7) zmian w budŜecie gminy na 2006r. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śóltaszek wyjaśniła, iŜ zmniejszenia wydatków   
w działach 010 - Rolnictwo i łowiectwo,  600 – Transport i łączność i w dziale 700 – 
Gospodarka mieszkaniowa,  wynikają z uzyskanych oszczędności po przetargach. 
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Zmniejszenia w dziale 852 – Pomoc społeczna i w dziale 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska, wynikają z występującej nadwyŜki w planie na dodatki 
mieszkaniowe, i na oświetlenie ulic. NadwyŜka występuje równieŜ w  dziale 854 – 
Edukacyjna opieka wychowawcza, którą  przeznaczono na płace w oświacie. 
W wyniku dokonanych zmniejszeń wydatków, pozyskano środki w celu  dokonania  
zwiększeń wydatków w tych działach gdzie występują braki finansowe. 
W dziale 710 – Działalność usługowa, na wywóz nieczystości z cmentarzy, w dziale 750 – 
Administracja publiczna , na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i zakup usług 
telefonicznych i pocztowych. W dziale 752 – Obrona narodowa , na zwrot naleŜności dla 
Ŝołnierzy z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych, w dziale 801-  Oświata i wychowanie na 
wynagrodzenia dla pracowników oraz na zakup niezbędnego sprzętu. W dziale 900 – 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na usługę wyłapywania psów  w dziale 921 
– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej  
w świetlicy i na zakup energii elektrycznej. 

W  załącznika nr 2 zwiększenia dochodów w dziale 758 – RóŜne rozliczenia oraz 
wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano w związku z pismem    
z Ministerstwa Finansów ST5-4822-22g/2006 dotyczącym zwiększenia części oświatowej 
subwencji ogólnej. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr  II/9/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
8) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  

od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2007 rok. 
 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr  II/10/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

9) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  
od środków transportowych na terenie Gminy Wilków. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr  II/11/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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10) o zmianie uchwały nr XVII/85/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004r.  
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

 
Kierownik GOPS w Wilkowie p. mgr Stanisława Witek wyjaśniła , iŜ w związku ze 

wzrostem kosztów za usługi opiekuńcze do 9 zł ,a specjalistycznych usług opiekuńczych 
do 10 zł zaszła potrzeba dokonania zmian w dotychczas obowiązującej uchwale. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr  II/12/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad.5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radych udzielił Wójt Gminy  
p. Zygmunt Szulakowski: 
- w sprawie likwidacji drogi dojazdowej do pól w Pągowie.  

Droga ta stanowiła własność spółki PAGRO.  W wyniku przekwalifikowania tego gruntu 
zlikwidowano tę drogę - spółka ma prawo, będąc właścicielem, zarządzać swoimi gruntami 
według własnych załoŜeń. 
- w sprawie usuwania suchych gałęzi z drzew rosnących przy drodze. 

Rozstrzygnięcie tego tematu leŜy w gestii Zarządu Dróg Powiatowych. Co roku na 
spotkaniu z Zarządem podejmowany jest ten temat, niemniej jednak trudno jest 
wyegzekwować zadawalające nas działanie. Dlatego teŜ niejednokrotnie sami usuwamy 
gałęzie z drzew rosnących przy grogach. Wydelegowanie z Urzędu Gminy jednego 
pracownika celem dopilnowania wykonania zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych nie 
będzie stanowiło problemu. 
- w sprawie obniŜenia poboczy dróg.  

 Do  Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Dróg Powiatowych zostały wystosowane 
pisma z prośbą o rozwiązanie tego problemu.  
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zwrócił się z prośbą,  
aby w sprawie likwidacji drogi w Pągowie wystosować pismo wyjaśniające do sołtysa wsi 
celem rozpowszechnienia tej informacji. 
 
Ad.6. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 
przeciwnych nie było. 
 
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad.7. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zwrócił się z prośbą  
o wyjaśnienie, czy brak zapytania Przewodniczącego Rady Gminy o zgłaszanie wniosków 
w sprawie zmiany porządku obrad skutkuje niewaŜnością sesji? 
 Odpowiedzi udzielił radca prawny p. mgr Jerzy Jakutajć informując,  
iŜ po zapoznaniu się ze Statutem Gminy Wilków stwierdza, Ŝe jest to drobne uchybienie, 
które nie skutkuje niewaŜnością podjętych uchwał. 
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 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przypomniał radnym  
o obowiązku składania oświadczeń majątkowych (termin 30 dni od dnia złoŜenia 
ślubowania).  
Ponadto przedstawił informację z Urzędu Skarbowego w Namysłowie  
w sprawie uchybień stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych osób 
wymienionych w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wraz z ich opisem  
i wskazaniem osób, u których je stwierdzono. Uchybienia dotyczą: 
- braku określenia przynaleŜności składników majątkowych, dochodów, zobowiązań 
(majątek odrębny, majątek objęty małŜeńską współwłasnością majątkową) – błędy  
te popełniono w 3 oświadczeniach; 
- niepodanie przychodu i dochodu w części A oświadczenia pkt II pkt 3, pkt VI, pkt VII -  
błędy te popełniono w 2 oświadczeniach. 
 
 Wójt Gminy Wilków  p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ osoby zobowiązane 
do złoŜenia oświadczeń majątkowych wymienionych w art. 24h ust. 1 ustawy  
o samorządzie gminnym, po analizie Urzędu Skarbowego w Namysłowie złoŜyły je 
bezbłędnie. 
   

 

Ad. 8.  W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. Zygmunt Pniewski podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach  i  zamknął  II sesję 
Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
Protokołowała: 
 


