
PROTOKÓŁ  Nr VII/07 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2007 r. 

 
 
 

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

w godz. 13
00
 - 14

30
.  

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 i przedstawił projekt porządku obrad sesji: 
 
1. Otwarcie sesji.  

2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

3. Informacja na temat funkcjonowania oświaty w zakresie  działalności dydaktycznej  
za rok szkolny 2006/2007. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budŜecie gminy  na 2007r., 

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007 roku, 

3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom 
realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

4) pozostawienia skargi p. ElŜbiety Boda bez rozpoznania, 

5) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. 

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

7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4  interpelacje radnych. 

8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad VII  sesji Rady Gminy.       

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski stwierdził 

prawomocność obrad oraz zwrócił się do radnych z zapytaniem czy wnoszą zmiany  
do przedstawionego porządku obrad sesji. 

Radni nie wnieśli zmian do porządku obrad sesji. 
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 Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poinformował,  
iŜ oświadczenia majątkowe zostały złoŜone przez wszystkich radnych. Następnie  
po dokonaniu analizy przekazano je do Urzędu Skarbowego w Namysłowie. 
 
 
Ad.3.  Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski zwrócił się do radnych  
z zapytaniem o ewentualne pytania i uwagi do złoŜonej informacji na temat 
funkcjonowania oświaty w zakresie  działalności dydaktycznej za rok szkolny 
2006/2007. 

 
Radny p. Jan Szyszak, zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie powodu, dla którego 

szkoła w Bukowiu nie przystąpiła do projektu pod nazwą „Szkoła na TAK”. 
 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu p. mgr Tadeusz Młynarski 

poinformował, iŜ  program ten przewidywał wprowadzenie dodatkowych zajęć  
w szkole, które szkoła juŜ realizuje w ramach innych projektów i zadań. W związku  
z tym zapadła decyzja o rezygnacji z udziału w tym projekcie. W kwestii jednolitego 
stroju dla uczniów dyrektor poinformował, Ŝe sprawa zbliŜa się ku końcowi realizacji. 
 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wilkowie p. mgr Roman Półrolniczak  
w kwestii jednolitego stroju dla uczniów poinformował, Ŝe realizacja tego zadania 
nastąpi w miesiącu wrześniu. Wynika to między innymi z dwóch powodów: dzieci  
w okresie wakacji rosną, w związku z czym uszyte przed wakacjami stroje szkolne 
mogą okazać się za małe, jak równieŜ z faktu, iŜ nie ma jeszcze w gimnazjum 
uczniów klas pierwszych.   
  

Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił uwagę, iŜ kaŜde dziecko  powinno mieć 
równe szanse niezaleŜnie od tego czy pochodzi z rodziny patologicznej, ubogiej,  
czy z rodziny bardzo zamoŜnej. NajwaŜniejsze w procesie kształtowania młodych 
ludzi jest wsparcie i motywacja ze strony zarówno rodziców jak i szkoły. 

 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu p. mgr Tadeusz Młynarski, 

przyznał, iŜ stwierdzenie Radnego p. Wiesława Kowalczyka jest słuszne. JednakŜe 
praktyka pokazuje, iŜ nie kaŜdy rodzic jest tak zaangaŜowany w wychowanie 
swojego dziecka, jak naleŜałoby tego oczekiwać. 
 

Wójt Gmin Wilków p. Zygmunt Szulakowski zwrócił uwagę, iŜ na terenie Gminy 
Wilków współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi a organem prowadzącym 
układa się bez zakłóceń. Przez wiele lat wypracowano dobrą atmosferę i Ŝyczliwość 
we wzajemnych kontaktach. Taki stan rzeczy sprzyja rozwojowi i realizacji wielu 
przedsięwzięć.  
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski złoŜył równieŜ podziękowanie  
za 22-letnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły, oraz za zaangaŜowanie  
i poświęcenie w wypełnianiu funkcji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Idzikowicach p. mgr Krzysztofowi Kłębkowi, który z dniem 31 sierpnia 2007 r. 
przechodzi na emeryturę. 
 
Informacje na temat funkcjonowania oświaty w zakresie  działalności dydaktycznej  
za rok szkolny 2006/2007 stanowią załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do protokołu. 
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Ad.4. Interpelacji  nie wniesiono. 
 
 
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy  p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod  
dyskusję projekty uchwał w sprawach: 

 1) zmian w budŜecie gminy na 2007 rok.  
Uchwałę przedstawiła Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek, która 

poinformowała, iŜ  w załączniku nr 1 zwiększenia dochodów w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, dokonano w związku z osiągniętymi dochodami z tytułu dzierŜawy 
pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bukowiu oraz w związku z przystąpieniem 
Publicznego Gimnazjum w Wilkowie do projektu „Szkoła na tak” i pozyskaniem 
środków pochodzących z budŜetu UE. W załączniku nr 2 zwiększenia przychodów 
dokonuje się w związku z potrzebą zaciągnięcia kredytu za zakupy inwestycyjne. 
W załączniku nr 3 wydatki zwiększa się w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpoŜarowa, w związku z potrzebą zakupu samochodu straŜackiego  
i karosacją samochodu będącego w uŜytkowaniu OSP w Bukowiu w ramach 
zaciągniętego kredytu. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia wydatków 
dokonano z uwagi na planowany remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowiu 
oraz na realizację projektu „Szkoła na tak” przez Publiczne Gimnazjum w Wilkowie 
Natomiast w załączniku nr 4 oszczędności w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 
przeznacza się w dziale  700 – Gospodarka mieszkaniowa, na wypłatę wynagrodzeń 
dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie uŜytecznych i robót 
publicznych oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
na działalność kulturalną i sfinansowanie usługowo prowadzonej  inwentaryzacji 
zabytków. Oszczędności z tyt. wynagrodzeń w dziale 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa, zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 
instalacji centralnego ogrzewania z dobudową komina w budynku UG”. 

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  VII/32/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007 roku. 
Uchwałę przedstawiła Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek, która 

poinformowała, iŜ zatwierdzony na 2007r. budŜet nie przewidywał zakupu 
samochodu straŜackiego i wykonania karosacji (przebudowa – zabudowa) 
samochodu będącego w posiadaniu OSP w Bukowiu. Decyzję o zakupie i karosacji  
podjęto w  związku  z planowanym oddaniem do uŜytku przebudowanej Remizy OSP 
w Bukowiu i moŜliwością otrzymania dofinansowania na karosację z Zarządu 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z Opola.  

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  VII/33/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom 
realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iŜ zgodnie  
z wymogiem przepisów ustawy – Karta nauczyciela przed podjęciem uchwały 
niezbędna jest opinia Kuratorium Oświaty. Pismem nr WAO 1031-8/07 z dnia  
26-06-2007 Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował powyŜszy projekt.  
Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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  VII/34/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
4) pozostawienia skargi p. ElŜbiety Boda bez rozpoznania. 

Radni jednogłośnie uznali, Ŝe Rada Gminy w Wilkowie jest właściwym organem 
do rozpatrzenia wniesionej skargi. 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iŜ dniu  
13 marca 2007 r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Wilkowie skarga przekazana  
za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, wniesiona 
przez p. ElŜbietę Boda pismem z dnia 5 marca 2007 r. na działalność Wójta Gminy 
Wilków. 
W toku postępowania wyjaśniającego Rada Gminy w Wilkowie ustaliła, co następuje: 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2007 r. 
zapoznała się z treścią skargi oraz załączonymi do skargi materiałami.  

W wyniku postępowania Komisja ustaliła, Ŝe treść skargi została przedstawiona 
opisowo i nie moŜna ustalić konkretnego zarzutu. W związku z powyŜszym Komisja 
Rewizyjna uchwałą Nr 3/07 wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady 
Gminy o wystąpienie do skarŜącej z wezwaniem o sprecyzowanie zarzutu w skardze 
z dnia 5 marca 2007 r. 

Pismem z dnia 9 maja 2007 r. Przewodniczący Rady Gminy wezwał p. ElŜbietę 
Boda do uzupełnienia skargi poprzez sprecyzowanie zarzutu z pouczeniem,  
Ŝe niedokonanie tej czynności w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania 
spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania. 

Pismo zostało wysłane w dniu 10 maja 2007 r., a w dniu 29 maja 2007 r. zostało 
zwrócone do Urzędu Gminy w Wilkowie z adnotacją: „Zwrot. Nie podjęto w terminie.” 
Pismo awizowano dwukrotnie w dniu 11 i 18.05.2007 r.  

W związku z nieodebraniem ww. przesyłki w dniu 4.06.2007 r. ponownie 
wystosowane zostało pismo do skarŜącej wzywające do uzupełnienia skargi poprzez 
sprecyzowanie zarzutu. RównieŜ to pismo nie zostało podjęte przez adresata  
i zostało zwrócone do Urzędu Gminy w Wilkowie z dniu 21.06.2007 r. z adnotacją: 
„Zwrot. Nie podjęto w terminie.” Pismo awizowane było dwukrotnie w dniu  
5.06.2007 r. i 12.06.2007 r. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 
21.06.2007 r. rozpatrując powyŜszą skargę, po zapoznaniu się z tokiem sprawy 
wniosła o pozostawienie skargi bez rozpoznania. 
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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  VII/35/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
5) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poprosił o zgłaszanie 
kandydatów na członków zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach  
na ławników.  

Zgłoszeni zostali: 
- Pani mgr Irena Wagner-Cichosz, 
- Pan Wiesław Kowalczyk, 
- Pan Szczepan Mielczarek.  
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Zespołu.  
Na przewodniczącego Zespołu zgłoszono kandydaturę p. Szczepana Mielczarka, 
który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.  

 
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  VII/36/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad.6. 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 oraz  
o podejmowanych działaniach. Przedstawił teŜ stan realizacji uchwał Rady Gminy  
w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie jw. stanowi załącznik nr  14  do protokołu. 
 
 
Ad.7. Interpelacji nie wniesiono. 
 
 
Ad.8. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
 
Ad.9. Radny p. Jan Binerat zwrócił się z zapytaniem, o termin, w którym zostaną 
usunięte gałęzie z drzew rosnących przy drodze w Wojciechowie, a takŜe  
o moŜliwość odbierania i odwoŜenia do i z miejsca zamieszkania dzieci, które biorą 
udział w wycieczkach organizowanych przez Gminę. 

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ droga w Wojciechowie 
podlega pod Zarząd Dróg Powiatowych, który na dzień dzisiejszy nie określił 
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konkretnego terminu usunięcia wspomnianych gałęzi. Niemniej jednak Gmina 
systematycznie zgłasza do Zarządu potrzebę załatwienia tej sprawy.  

Wójt Gminy poinformował, iŜ w sprawie dzieci, które uczestniczą w wycieczkach 
organizowanych przez gminę nie istnieje moŜliwość dodatkowego odwoŜenia dzieci  
do miejsc zamieszkania, gdyŜ łączy się to z duŜym wzrostem kosztów takiego 
wyjazdu.  
  

Sołtys wsi Krzyków p. Krzysztof Ubych, zwrócił się z zapytaniem, o konkretny 
termin realizacji zgłoszonej wcześniej sprawy, dotyczącej boiska, o które prosiła 
młodzieŜ.  

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ w najbliŜszym czasie 
ustalony zostanie termin spotkania w Krzykowie, na którym omówiony zostanie 
sposób realizacji zgłoszonych spraw. 
   

Sołtys wsi Pągów p. Marian Radziński zwrócił się z prośbą o przekazywanie  
mu we wcześniejszym terminie informacji dot. organizacji kolonii dla dzieci. 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, Ŝe naborem uczestników 
kolonii zajmują się szkoły, poniewaŜ nauczyciele i dyrektorzy mają najlepsze 
rozeznanie wśród swoich podopiecznych w kwestii spełniania wymaganych 
kryteriów, w związku z czym nie angaŜuje się do tej sprawy sołtysów.  
  

Sołtys wsi Młokicie p. Edward Jaśnikowski zgłosił problem dotyczący kierowców 
jeŜdŜących z nadmierną prędkością w Młokiciu, na nowo wykonanej drodze 
asfaltowej. 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ zgodnie z podpisanym  
porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Namysłowie w sprawie 
zorganizowania dodatkowych słuŜb prewencyjnych od 15 czerwca br.  zwiększona 
została liczba patroli policji na terenie Gminy Wilków. Sprawa zgłoszona przez  
p. Edwarda Jaśnikowskiego zostanie przekazana do załatwienienia dzielnicowemu  
z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. 
 
 
Ad.10. W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. Zygmunt Pniewski podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach  i  zamknął   
VII sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
Protokołowała:  


