
Protokół Nr VI/07 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 26 kwietnia 2007r. 

 
 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie  w  godz. 1300 – 1440. 
 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło 12 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. Zygmunt Pniewski, który stwierdził 
prawomocność obrad i przywitał zebranych. 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie zwrócił się do radnych z wnioskiem, aby w związku  
z ustaleniami, które zostały podjęte na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Wilkowie w dniu  
23 kwietnia 2007r, dot. skargi z dnia 13 marca 2007r. na działalność Wójta Gminy usunąć z porządku 
obrad sesji projekt uchwały w tej sprawie. 

 
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski odczytał porządek obrad wraz  

w prowadzona zmianą: 
1. Otwarcie sesji.  
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Sprawozdanie z działalności w zakresie kultury oraz kultury fizycznej. 
4. Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilków” oraz raport  z wykonania  
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wilków”. 

5. Interpelacje radnych. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2006r., w tym: 

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

   7. 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. 

8.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmian w budŜecie gminy na 2007 rok, 
2) zawarcia porozumienia dotyczącego zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji  
w Namysłowie dodatkowych słuŜb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym, finansowanych  
ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków. 

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania   
   przestrzennego Gminy Wilków. 

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

10. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 5  interpelacje radnych. 
11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.       

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił się z zapytaniem czy Radni 
chcą  zgłosić wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Radni nie zgłosili wniosków sprawie zmiany porządku obrad sesji. 
 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przypomniał o zbliŜającym się 
terminie składnia oświadczeń majątkowych, który mija 30 kwietnia 2007r. Ponadto przypomniał o 
obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych. 
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Ad.3. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił się z zapytaniem  
o najpilniejsze zadania jakie naleŜałoby  zrealizować w bibliotekach oraz Domu Kultury: 

Młodszy bibliotekarz p. Magdalena Urbaniak zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia środków na 
zakup nowych woluminów do biblioteki w Wilkowie. 

Bibliotekarz p. Maria Staniec poinformowała, iŜ w przypadku biblioteki w Idzikowicach, 
najpilniejszą sprawą jest zwiększenie księgozbioru lektur klas 1-6. 

Młodszy bibliotekarz p. Joanna Wojciechowska zwróciła uwagę na fakt, iŜ w przypadku biblioteki  
w  Bukowiu do najpilniejszych spraw naleŜy zakup: komputera, prenumerata czasopism  oraz zakup 
nowości wydawniczych. 
 Podinspektor ds. kultury i sportu p. Dorota Birska stwierdziła, iŜ istotną sprawą jest wykonanie w 
Domu Kultury w Wilkowie wymiany okien oraz wymiany parkietu w duŜej sali.  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zwrócił uwagę, iŜ mimo trudności biblioteki oraz Dom 
Kultury funkcjonują sprawnie. 
 
Sprawozdania z działalności bibliotek oraz Domu Kultury stanowią załączniki od nr 4 - 7 do protokołu. 
 
Ad.4. Podinspektor ds. ochrony środowiska p. mgr Krzysztofa Golec-Pianka poinformowała, iŜ Rada 
Gminy w Wilkowie w 2005 roku przyjęła uchwałą „Program Ochrony Środowiska”, którego integralną 
częścią jest „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilków”. Sprawozdanie, które zostało przedłoŜone 
Radzie stanowi informację o stopniu realizacji załoŜeń planu oraz programu. Natomiast obowiązek 
złoŜenia takiego sprawozdania nakłada ustawa -  Prawo ochrony środowiska. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do przedstawionego sprawozdania. 
 
Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilków” oraz raport  
 z wykonania  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wilków” stanowi załącznik nr 8 do protokołu  
 
Ad.5. Interpelacji nie wniesiono.  
 
Ad.6.  Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2006 rok i omówili je szczegółowo 
na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy w Wilkowie. 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski omówił wykonanie strony dochodowej budŜetu  
w poszczególnych źródłach dochodów oraz wydatki. Poinformował, iŜ dochody budŜetu gminy  
na 2006r. zostały ustalone na kwotę  8.858.981 zł. Na dzień 31.12.2006r. planowane dochody budŜetowe 
wzrosły do kwoty 9.344.331,95 zł, tj. o 5,47%.  
 Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 95,4%. Planowanych dochodów nie wykonano w 
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu sprzedaŜy składników majątkowych - pomimo 
prowadzonej procedury przetargowej brak było nabywców np. działki budowlane. Planowanych dochodów 
nie wykonano równieŜ w dziale 852 – Pomoc społeczna, gdzie dokonano zwrotu środków, gdyŜ wystąpił 
brak świadczeniobiorców, którzy spełnialiby wszystkie kryteria zawarte w ustawie o pomocy społecznej.   
 Stan zaległości na dzień 31.12.2006r. wynosił 335.913 zł, co stanowi w odniesieniu   
do planowanych dochodów ogółem 3,6%. W porównaniu do roku ubiegłego, zaległości zmniejszyły się w 
stosunku do planowanych dochodów ogółem o 0,6%. 
 Kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wynosi od osób fizycznych 
145.703 zł. 
  PowyŜsze zaległości ciąŜą na 185 podatnikach. W okresie sprawozdawczym wystawiono 94 tytuły 
wykonawcze na kwotę 45.728 zł i przekazano do właściwych Urzędów Skarbowych. Z tego zrealizowano 
53 tytuły na kwotę 16.048 zł. Wysłano równieŜ 959 upomnień. W porównaniu do roku 2005 liczba 
podatników z zaległościami zmniejszyła się o 15. 
 W  podatku od środków transportowych osoby fizyczne i prawne są dłuŜne 7.772 zł, zaległości 
ciąŜą na 4 podatnikach. Zaległości z 2006r. to kwota 600 zł. Pozostałe zaległości pochodzą z lat z lat 
ubiegłych w kwocie 7.172 zł i ciąŜą na 3 podatnikach, którym wystawiono tytuły wykonawcze oraz 
dokonano  zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki przymusowej dla 2 dłuŜników. Zaległości od osób 
prawnych w podatku od nieruchomości wynoszą 13.455 zł. 
  Wydatki budŜetowe zostały uchwalone w wysokości 8.714.521 zł i wzrosły na koniec roku 
sprawozdawczego do kwoty 9.359.922,95 zł. 
 Planowane rozchody to kwota 260.110 zł, która została przeznaczona na spłatę dwóch rat kredytu 
długoterminowego, zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej i modernizację Szkoły Podstawowej w 
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Bukowiu oraz 12 rat z tytułu kredytu na modernizację oświetlenia ulicznego oraz na 
poŜyczkę dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z projektem „e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”. 

 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski stwierdził równieŜ, iŜ ubiegły rok budŜetowy moŜna zaliczyć 
do udanego. Zakończono go bez konieczności zaciągania kredytu rewolwingowego, co świadczy  
o podejmowaniu przemyślanych decyzji i rozwaŜnych krokach w kwestii gospodarki finansowej Gminy. 
Wyraził równieŜ Ŝyczenie, aby rok 2007 był kontynuacją tej dobrej polityki, jak równieŜ stanowił kolejny 
stopień rozwoju inwestycji i zadań w Gminie Wilków. 
 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za rok 2006 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 1) uchwałę z dnia 18 kwietnia 2007r. Nr 55/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu odczytała Skarbnik Gminy – p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek.   
 
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 2)   Przewodniczący Komisji BudŜetowej i Rozwoju Gospodarczego p. Sylwester Gaweł 
poinformował, iŜ na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy sprawozdanie  z wykonania budŜetu 
gminy za 2006 rok zostało wnikliwie przeanalizowane i pozytywnie zaopiniowane. 
 Przewodniczący Rady Gminy Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił uwagę, iŜ wszelkie 
wątpliwości i pytania dotyczące wykonania budŜetu gminy za 2006 rok zostały wyjaśnione zarówno przez 
Wójta Gminy Wilków p. Zygmunta Szulakowskiego jak i Skarbnik Gminy Wilków p. mgr inŜ. Teresę 
śółtaszek na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy w Wilkowie, w związku z czym, po 
wysłuchaniu w dniu dzisiejszym opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie nasuwają się nowe pytania 
ani wnioski. Realizacja budŜetu nie budzi zastrzeŜeń ze strony radnych.  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zwrócił uwagę, iŜ wymogi w zakresie finansów 
publicznych systematycznie wzrastają. Dzięki pracownikom, ich znajomości przepisów i procedur oraz 
dokładności i terminowości, realizacja zadań w tym zakresie przebiega bez zastrzeŜeń. Podkreślił,  
iŜ finanse gminy prowadzone są przejrzyście, a wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia finansowe są 
konsultowane z radnymi. 

Wyraził nadzieję, iŜ ten stan rzeczy będzie nadal kontynuowany i w związku z tym zwraca się do 
Radnych Gminy Wilków o udzielenie absolutorium.  
 
Ad.7. Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

 
1) uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie Nr 2/07 z dnia 21 marca  2007r. w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków z wykonania budŜetu za 2006 rok przedstawił 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek. 
 
Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
  

2) uchwałę z dnia 4 kwietnia 2007 r. Nr 136/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budŜetu za 2006 rok odczytał Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek.  
 
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie jw. stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu.  
 
 3) Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał  pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilków. 
  
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących się  oraz przeciwnych nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała  Nr VI/28/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  13 do protokołu. 
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Ad.8.  Przewodniczący Rady Gminy  p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budŜecie gminy na 2007 rok. 
 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek, która poinformowała,  

iŜ zmniejszenia dochodów w dziale 758 – RóŜne rozliczenia, dokonano na podstawie pisma  
z Ministerstwa Finansów. Zwiększenia dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, dokonano  
w związku z otrzymaniem środków na pokrycie szkód wyrządzonych przez Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Elektroenergetycznego. Zwiększenie dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 
związane jest z przekroczeniem planu sprzedaŜy działek budowlanych. Zwiększenia dochodów w dziale 
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, dokonano w związku z otrzymaniem z PZU 
odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych złymi warunkami atmosferycznymi. Zwiększenia dochodów 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonano na podstawie pisma 
z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, które informuje o zwiększeniu  dotacji na wypłatę dodatków 
miesięcznych dla pracownika socjalnego. Zwiększenia dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza, dokonano na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z dotacją  
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W  załączniku  
Nr 2 wydatki zwiększa się: w dziale 600 -  Transport i łączność, w celu dokonania naprawy dróg    
w związku z otrzymaniem środków od wykonawcy, który usuwał skutki awarii linii energetycznej, w dziale 
700 – Gospodarka mieszkaniowa i w dziale 750 – Administracja publiczna,  i 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego, w związku z przeliczeniem odpisów na ZFSS, w dziale 754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, na naprawę szkód w związku z otrzymaniem środków z PZU, w 
dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano w związku z przeliczeniem odpisów na ZFSS  oraz 
otrzymaniem dotacji na naukę języka angielskiego, w dziale 852 – Pomoc społeczna, na wypłatę 
dodatków dla pracowników socjalnych i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , na wypłatę 
stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Natomiast w  załączniku Nr 3 dokonano zwiększenia 
wydatków inwestycyjnych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zakończenie inwestycji pn. 
Przebudowa Remizy OSP w Bukowiu oraz na nowe zadanie pn. Zagospodarowanie terenu OSP w 
Bukowiu, a takŜe na wydatki inwestycyjne w dziale 750 – Administracja publiczna,  dot. przebudowy 
komina w Urzędzie Gminy i w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na zadanie pn. 
Przebudowa wiejskiego centrum kultury w Pągowie. Środki pozyskano w dziale 710 – Działalność 
usługowa, z planu zagospodarowania przestrzennego i w dziale 801 - Oświata i wychowanie po przetargu 
na inwestycję w Przedszkolu w Idzikowicach  oraz   z rezerwy budŜetowej – dział 758 –RoŜne rozliczenia. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
  

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących nie było. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr  VI/29/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
2) zawarcia porozumienia dotyczącego zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji  

w Namysłowie dodatkowych słuŜb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym  finansowanych  
ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków. 
  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ zawarcie takiego porozumienia 
wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa w Gminie Wilków w okresie wakacyjnym. 
  
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących nie 
było. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr  VI/30/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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 3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wilków.  
Wójt Gminy Wilków poinformował, iŜ rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody stwierdzono 

niewaŜność poprzedniej uchwały w tej sprawie, która podjęta została na sesji marcowej. W związku  
z powyŜszym przedłoŜony został nowy projekt uchwały spełniający wymogi stawiane przez organ 
nadzoru. 
  
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących nie 
było. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr  VI/31/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Ad.9. 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. 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie jw. stanowi załącznik nr  17  do protokołu. 
 
Ad.10. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.11. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.12.  Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ w sprawie parkingu przy cmentarzu 
komunalnym w Wilkowie po rozmowach z właścicielem gruntów znaleziono rozwiązanie, które polegać 
będzie na zamianie działek. W związku z tym faktem sporządzony zostanie odpowiednia notatka 
słuŜbowa zawierającą treść, Ŝe Gmina Wilków wydzieli na swój koszt działkę obszaru około 12-15 arów z 
działki nr 736 o pow. 3,33 ha połoŜoną  w Wilkowie, stanowiącą współwłasność osób fizycznych. Działka 
zostanie wydzielona w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, stanowiącej drogę gminną, która 
stanowi infrastrukturę dla przyległego cmentarza.  
Na rzecz właścicieli działki nr 736 Gmina Wilków przekaŜe działki nr 1059/1 o pow. 0,07ha  
i nr 1059/2 o pow. 0,05, połoŜone w Wilkowie stanowiące w planie zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wilków teren działalności gospodarczej. 
 Wszystkie koszty związane z zamianą przedmiotowych nieruchomości zobowiązuje się ponieść 
Gmina Wilków. 
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował zebranych, iŜ Starosta Namysłowski, 
zawiadomił pismem, Ŝe zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne  
i kartograficzne rozpoczną się prace geodezyjne związane z ustaleniem granic obrębów ewidencyjnych 
gminy Wilków i załoŜeniem ewidencji dla nieruchomości budynkowych i lokalowych dla wszystkich 
obrębów ewidencyjnych: Bukowie, Dębnik, Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, Lubska, Młokicie, 
Pszeniczna, Pągów, Pielgrzymowice, Wilków, Wojciechów. Wykonaniem czynności technicznych 
związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego zajmie się  upowaŜniona firma z Brzegu, Usługi 
Geodezyjne Tomasz Grudziński. 
 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb podziękował Kierownikowi Referatu  
p. inŜ. Kamińskiemu za sprawne zarządzanie równiarką oraz podziękował sołtysowi wsi Pągów  
za zaangaŜowanie jakie wkłada w wypełnianie swojej funkcji.  
 

Ad.13. W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy  p. Zygmunt 
Pniewski podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach  i  zamknął  VI sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 
 


