
 Protokół  Nr III/06   

z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2006r. 

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

w  godz. 13
00
 – 1430. 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło 14  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 przedstawił projekt porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2. Interpelacje radnych. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania    
uchwał Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1)  uchwalenia budŜetu gminy na 2007 rok, w tym: 

a) odczytanie projektu uchwały budŜetowej wraz z uzasadnieniem Wójta, 
b) odczytanie opinii składu orzekającego RIO, 
c) odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budŜetu oraz opinii pozostałych    

komisji, 
d) stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złoŜonych wniosków     poszczególnych 

komisji  - dyskusja nad projektem budŜetu, 
e) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budŜetowej. 

2) zmian w budŜecie gminy na 2006r., 
3) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

na 2007 rok stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
4) wydania opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych. 

5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje radnych. 
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy. 
  

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski stwierdził 
prawomocność obrad oraz zwrócił się do radnych z zapytaniem czy wnowszą zmiany  
do przedstawionego porządku obrad sesji. 
 
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad sesji. 
 
Ad.2. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.3. Pisemne sprawozdanie 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. 
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Sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy  p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod dyskusję 
projekty uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia budŜetu gminy na 2007 rok: 
 

a)  projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek.  
Poinformowała, iŜ ustala się dochody budŜetu gminy w wysokości 9.600.817 zł w tym: 
- dochody własne i subwencje   7.385.747 
- dotacje celowe na zadania zlecone  1.750.070 
- dotacje pozostałe        465.000 
natomiast wydatki i rozchody budŜetu gminy ustala się w wysokości 9.456.337 zł, w tym: 
- wydatki bieŜące      7.102.743 
- wydatki majątkowe       603.524 
- wydatki na zadania zlecone   1.750.070 
NadwyŜka budŜetowa w kwocie 144.480 zł przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat 
kredytu w kwocie 144.480 zł. 
Ustala się plan przychodów i wydatków dla: 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 
- przychody    - 8.800 
- wydatki    - 9.200 
Ustala się zakres i kwoty dotacji w wysokości 460.776 zł dla: 
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie  - 424.260 zł 
- Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Wilkowie -   13.000 zł 
- Urzędu Marszałkowskiego w Opolu     -   23.166 zł 
- Starostwa Powiatowego w Namysłowie    -        350 zł 
Ustala się plan nakładów inwestycyjnych w wysokości  603.524 zł. 
 
 W uzasadnieniu Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił,  
iŜ przedłoŜony projekt budŜetu został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów 
ustawy o finansach publicznych oraz uchwały w sprawie procedury uchwalania budŜetu 
gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budŜetu. Pomimo zwiększenia dochodów i wydatków o 8,5% budŜet ten nie pokrywa w pełni 
wszystkich potrzeb gminy, a takŜe nie rozwiązuje wszystkich jej problemów, pozwala 
natomiast na realizację ustawowych zadań stawianych przed administracją samorządową. 
 
Uzasadnienie Wójta Gminy do projektu uchwały budŜetowej stanowi załącznik  
nr 5 do protokołu. 
   

b) opinię składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu 
odczytała Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek informując, iŜ uchwałą  
Nr 443/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu zaopiniował z uwagami przedłoŜony projekt budŜetu Gminy Wilków na 2007 rok.  
 
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie jw. stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 

c) Przewodniczący Komisji BudŜetowej i Rozwoju Gospodarczego p. Sylwester 
Gaweł poinformował, Ŝe Komisja po zapoznaniu się z projektem budŜetu oraz  
po wysłuchaniu wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu gminy na 2007 rok. W tej 
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sprawie Komisja BudŜetowa i Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę. 
 
Uchwała Nr 1/06 Komisji BudŜetowej i Rozwoju Gospodarczego w sprawie wyraŜenia opinii 
do projektu budŜetu gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek poinformował,  

Ŝe Komisja po zapoznaniu się z projektem budŜetu oraz po wysłuchaniu wyjaśnień 
pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu gminy na 2007 rok. W tej sprawie Komisja 
Rewizyjna podjęła uchwałę. 
 
Uchwała Nr 1/06 Komisji Rewizyjnej  w sprawie wyraŜenia opinii do projektu budŜetu gminy 
na 2007 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Problemów Społecznych p. Mirosław Szczepanik 

poinformował, Ŝe Komisja po zapoznaniu się z projektem budŜetu oraz po wysłuchaniu 
wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu gminy na 2007 rok. W tej sprawie 
Komisja ds. Problemów Społecznych podjęła uchwałę. 
 
Uchwała Nr 1/06 Komisji ds. Problemów Społecznych w sprawie wyraŜenia opinii  
do projektu budŜetu gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

d) Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski w odniesieniu do uwag 
przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłoŜonym projekcie budŜetu gminy na 2007 
rok wyjaśnił, Ŝe:  
- Gmina Wilków nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prawnym,  
- błędy rachunkowe w projekcie uchwały budŜetowej zostały skorygowane,  
- informacja o stanie mienia komunalnego została uzupełniona i przedstawiona radnym. 
 

Komisje nie zgłosiły wniosków do projektu budŜetu gminy na 2007 rok. 
 
Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii RIO stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 W dyskusji głos zabrali: 
- Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski w sprawie utworzenia parkingu przy cmentarzu 
komunalnym w Wilkowie.  
W związku ze sprawą przeprowadzona została wstępna rozmowa z właścicielem 
nieruchomości w celu uzgodnienia warunków zakupu działki. JeŜeli zostaną ustalone 
dogodne warunki wówczas zostaną podjęte dalsze działania zmierzające do urządzenia 
parkingu. 
- Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski w sprawie moŜliwości i  działań 
podjętych w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych. 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski  stwierdził, Ŝe zadań inwestycyjno-remontowych 
jest wiele, w pierwszej kolejności będą realizowane te zadania, na które będzie istniała 
moŜliwość pozyskania środków unijnych. 
Dotyczy to m.in. budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowie oraz remontów 
budynków przedszkoli. Dla realizacji powyŜszych celów będą przygotowywani nowo 
zatrudnieni pracownicy Urzędu. 
 

e)  Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
      Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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Uchwała Nr III/13/06 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2007 rok 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
  
 

2) zmian w budŜecie gminy na 2006r. 
 
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
  
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr  III/14/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 
 

3) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
na 2007 rok stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. mgr Stanisława Witek wyjaśniła, 
iŜ  program układany jest zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa 
wskazuje zadania, które powinny być realizowane przez gminę.  Zgodnie z tymi wytycznymi 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza corocznie program  
o przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił uwagę, iŜ Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych powinna być wspierana przez osoby, które społecznie 
uczestniczyłyby w posiedzeniach wspomagając jej pracę. WaŜną sprawą jest równieŜ, aby 
ciągle dbać o zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat zagroŜeń wynikających  
z naduŜywania alkoholu.    
  
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr  III/15/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 
 

4) wydania opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych. 
 
  Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
  
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr  III/16/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 

 
Ad.5. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.6.  Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 
przeciwnych nie było. 
 
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 

 
 Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przypomniał o obowiązku 
sporządzenia planów pracy przez poszczególne Komisje Rady Gminy w Wilkowie, 
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poinformował równieŜ o ofercie Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczącej szkolenia dla 
nowo wybranych radnych. 
 

 
 
 
Radny p. Wiesław Kowalczyk zaproponował, aby informacja o zagroŜeniach 

wynikających ze spalania odpadów w paleniskach domowych, miedzy innymi plastikowych 
butelek oraz opakowań po nawozach sztucznych została rozplakatowana na tablicach 
ogłoszeń. 
 
Ad. 8.  W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. Zygmunt Pniewski podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach  i  zamknął  III sesję 
Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 


