
Protokół  Nr XII/07   

z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2007r. 

 

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

w  godz. 13
00
 – 1500. 

 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, 

- 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 stwierdził prawomocność obrad i przywitał zebranych. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski złoŜył wniosek o usunięcie  

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków  

dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było. 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Przewodniczącego Rady Gminy w Wikowie.  

  

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski odczytał porządek 

obrad wraz z wprowadzoną zmianą. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

3. Interpelacje radnych. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  uchwalenia budŜetu gminy Wilków na 2008 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. 
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2) zmian w budŜecie gminy na 2007 rok, 

3) o zmianie uchwały Nr IX/43/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2007r. 

w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  

od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2008 rok, 

4) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2008 rok stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, 

5) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących  

na terenie Gminy Wilków, 

6) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, 

7) wyraŜenia zgody na zbycie w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej 

drogę transportu rolnego, połoŜonej w Wilkowie, stanowiącej własność Gminy 

Wilków, 

8) o zmianie uchwały Nr XXXII/190/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

23 kwietnia 2002r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania 

uchwał Rady Gminy. 

6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych. 

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

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił  

się do radnych z zapytaniem czy wnoszą zmiany do przedstawionego porządku obrad 

sesji. 

Radni nie wnieśli zmian do porządku obrad sesji. 

 

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił  

się do Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Gminy z prośbą o przygotowanie  

na najbliŜszą sesję programów działania Komisji na 2008 rok. 

 Przewodniczący powitał nowego Dyrektora Banku Spółdzielczego o/Wilków  

p. Wojciecha Zająca. 

Pan Wojciech Zając podziękował za zaproszenie na sesję i poinformował,  

iŜ od bieŜącego roku objął funkcję dyrektora oddziału Banku Spółdzielczego w Wilkowie. 

W związku z tym wyraził nadzieję na owocną współpracę z mieszkańcami  

i przedsiębiorcami Gminy Wilków. 
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Ad.3. Interpelacji nie wniesiono. 

 

Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał  

pod dyskusję projekty uchwał w sprawach: 

 

1) uchwalenia budŜetu gminy Wilków na 2008 rok: 

 

a) projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek.  

Poinformowała, iŜ ustala się dochody budŜetu gminy w wysokości 10.697.530 zł w tym: 

- dochody własne i subwencje   8.626.920 

- dotacje celowe na zadania zlecone  1.487.377 

- dotacje pozostałe        583.233 

natomiast wydatki i rozchody budŜetu gminy ustala się w wysokości 10.678.730 zł, w tym: 

- wydatki bieŜące      7.941.353 

- wydatki majątkowe    1.250.000 

- wydatki na zadania zlecone   1.487.377 

NadwyŜka budŜetowa w kwocie 18.800 zł przeznaczona zostanie na planowaną spłatę 

rat kredytów w kwocie 18.800 zł. 

Ustala się plan przychodów i wydatków dla: 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

- przychody    - 20.800 

- wydatki    - 23.000 

Ustala się zakres i kwoty dotacji w wysokości 424.750 zł dla: 

- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie     - 414.400 zł 

- Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Wilkowie -   10.000 zł 

- Starostwa Powiatowego w Namysłowie         -        350 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. Prognozując wysokość dochodów w budŜecie gminy na 2008r. brano 

pod uwagę: 

-  pismo   z Ministerstwa Finansów  informujące o planowanych kwotach subwencji 

ogólnej  i wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

- pismo  z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Opolu 

informujące o projektowanych kwotach dotacji na zadania własne i zlecone gminie, 

- wskaźniki Prezesa GUS stanowiące podstawę obliczenia podatku rolnego i leśnego 

oraz wskaźniki z Ministerstwa Finansów w sprawie stawek podatku od nieruchomości  

i od środków transportowych. Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto 

wartości szacunkowe wynikające z wykonania dochodów i wydatków za 2007 r. 
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 WaŜną pozycję w budŜecie stanowią wydatki majątkowe na zadania 

inwestycyjne. W roku 2008 planuje się zrealizować zadania inwestycyjne na kwotę 

1.215.000 zł, co stanowi 11,5% wydatków ogółem.  Pomimo zwiększenia w porównaniu 

do roku ubiegłego dochodów i wydatków przedstawiony projekt budŜetu nie pokrywa  

w pełni wszystkich potrzeb, nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale pozwala 

realizować ustawowe zadania stojące przed administracją samorządową. 

                            

Uzasadnienie Wójta Gminy do projektu uchwały budŜetowej stanowi załącznik  

nr 4 do protokołu. 

   

b) opinię składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

odczytała Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek informując, iŜ uchwałą  

Nr 420/2007 z dnia 14 grudnia 2007r. oraz Nr 421/2007 z dnia 14 grudnia 2007r. skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zaopiniował bez uwag przedłoŜony 

projekt budŜetu Gminy Wilków na 2008 rok.  

 

Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie jw. stanowią 

załączniki nr 5 i 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 2008 rok. W tej sprawie Komisja BudŜetowa i Rozwoju Gospodarczego podjęła 

uchwałę. 

 

Uchwała Nr 2/07 Komisji BudŜetowej i Rozwoju Gospodarczego w sprawie wyraŜenia 

opinii do projektu budŜetu gminy na 2008 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 2008 rok. W tej sprawie Komisja 

Rewizyjna podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr 6/07 Komisji Rewizyjnej w sprawie wyraŜenia opinii do projektu budŜetu 

gminy na 2008 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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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 2008 rok. W tej sprawie 

Komisja ds. Problemów Społecznych podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr 2/07 Komisji ds. Problemów Społecznych w sprawie wyraŜenia opinii  

do projektu budŜetu gminy na 2008 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

d) Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ Regionalna Izba 

Obrachunkowa przedłoŜony projekt uznała za opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, co potwierdza pozytywna opinia. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 

podjęła równieŜ uchwałę w sprawie prawidłowości dołączonej do projektu uchwały 

budŜetowej prognozy kwoty długu. Zgodnie z treścią tej uchwały Skład Orzekający RIO 

nie wnosi uwag, co do prawidłowości przedłoŜonej wraz z projektem uchwały budŜetowej 

na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Wilków. W toku prac nad budŜetem komisje  

nie zgłosiły uwag do przedłoŜonego projektu budŜetu. 

 

Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii RIO stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 W dyskusji głos zabrali: 

- Wiceprzewodniczący p. mgr Bogdan Zdyb zapytał o zabezpieczenie środków  

w budŜecie gminy na realizację zadań zawartych we wniosku, który został złoŜony przez 

sołtysa wsi Pągów. 

 Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski, który ustosunkował  

się do kaŜdego punktu zawartego we wniosku i stwierdził, iŜ nie wszystkie zawarte  

we wniosku sprawy mogą być zrealizowane. Niemniej jednak w miarę moŜliwości będą 

czynione starania, aby zrealizować je w jak największej części. 

  

 - Radny p. Jan Binerat, który poprosił o wyjaśnienie wysokości kwoty opłaty  

za dzierŜawę obwodów łowieckich, jaka jest zawarta w projekcie budŜetu gminy na 2008 

rok. 

 Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, 

iŜ kwota ta jest naliczana przez Starostwo Powiatowe i zaleŜy od wskaźników 

określanych przez Wojewodę Opolskiego, publikowanych w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. Zwróciła równieŜ uwagę na fakt, iŜ na dzień  

31 grudnia 2007r. Starostwo Powiatowe nie ma zaległości w opłatach z tytułu dzierŜawy 

obwodów łowieckich w stosunku do Gminy Wilków.  
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e) Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

       

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XII/66/07 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Wilków na 2008 rok stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu; 

 

2) zmian w budŜecie gminy na 2007 rok. 

 

Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ zwiększenia  

i zmniejszenia dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano w związku  

z koniecznością wprowadzenia do klasyfikacji budŜetowej paragrafów, czwartej cyfry  

o symbolu „8” z uwagi na realizację projektu „Szkoła na tak” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeniesienia wydatków między działami 

klasyfikacji budŜetowej dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych w tych 

działach gdzie występują braki.  

 

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 XII/67/07 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik 

nr 12 do protokołu; 

 

3) o zmianie uchwały Nr IX/43/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2007r. 

w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  

od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2008 rok. 

 

Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ zmiana do uchwały 

była konieczna z uwagi na doprecyzowanie przedmiotu zwolnienia w zakresie budynków  

i budowli słuŜących do zaopatrywania mieszkańców w wodę. Nie dokonanie zmian  

w uchwale podatkowej spowodowałoby zwiększenie ceny wody na terenie gminy. 

 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
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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 XII/68/07 o zmianie uchwały Nr IX/43/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

27 września 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień  

w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2008 rok stanowi załącznik  

nr 13 do protokołu; 

 

4) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na 2008 rok stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Stanisława 

Witek poinformowała, iŜ ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi stanowi, Ŝe prowadzenie działań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych naleŜy do zadań własnych gminy. Ustawa  

ta obliguje równieŜ do tego, aby corocznie był uchwalany gminy program profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 

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 XII/69/07 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok stanowiącego część strategii 

rozwiązywania problemów społecznych stanowi załącznik nr 14 do protokołu; 

 

5) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy 

Wilków. 

 

Kierownik Referatu, p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ rozporządzenie Rady 

Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  
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wprowadziło zmianę w dotychczas obowiązujących wysokościach opłat za korzystanie  

ze środowiska, które od dnia 1 stycznia 2008r. wzrosną do 75,00 zł. 

Wzrost stawki opłaty za umieszczenie na składowisku 1 Mg niesegregowanych 

odpadów komunalnych o 59,29 zł, uzasadnia podwyŜszenie górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

niesegregowanych odpadów komunalnych. 

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

– stosownie do wymogu wynikającego z art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach – zastosowano 5% upustu. Na terenie Gminy Wilków kształtuje  

się on aktualnie na takim właśnie poziomie. NaleŜy załoŜyć, Ŝe obecna konstrukcja opłat 

za odpady komunalne zachęci mieszkańców do segregacji odpadów.  

 

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 XII/70/07 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych  

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

obowiązujących na terenie Gminy Wilków stanowi załącznik nr 15 do protokołu; 

 

6) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 

 

Inspektor p. Jadwiga Zmora wyjaśniła, iŜ zgodnie z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.  

JeŜeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela  

lub uŜytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres uŜytkowania tego 

prawa, wzrośnie wartość tej nieruchomości, Wójt moŜe ustalić w drodze decyzji opłatę 

adiacencką z tego tytułu. 

Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz 

wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych 

i telekomunikacyjnych. W drodze decyzji Wójt moŜe ustalić opłatę adiacencką 

kaŜdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych 

urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania  

z wybudowanej drogi. 
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Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej moŜe nastąpić w terminie do 3 

lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych 

urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania  

z wybudowanej drogi. 

Wysokość opłaty adiacenckiej ustalona w decyzji podlega waloryzacji począwszy 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana została 

decyzja, do pierwszego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek zapłaty. 

Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych  

przez właściciela lub uŜytkownika wieczystego nieruchomości, w gotówce lub w naturze, 

na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.  

 

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 XII/71/07 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu; 

 

7) wyraŜenia zgody na zbycie w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej 

drogę transportu rolnego, połoŜonej w Wilkowie, stanowiącej własność Gminy Wilków. 

 

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński wyjaśnił, iŜ darowizna ma na celu 

uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zgodnie z uŜytkowaniem w terenie. 

 

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 XII/72/07 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze darowizny części 

nieruchomości stanowiącej drogę transportu rolnego, połoŜonej w Wilkowie, stanowiącej 

własność Gminy Wilków stanowi załącznik nr 17 do protokołu; 
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8) o zmianie uchwały Nr XXXII/190/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 kwietnia 

2002r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

Podinspektor p. Jadwiga Zmora poinformowała, iŜ przepisy wprowadzające ustawę  

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, mówią,  

Ŝe komunalizacji podlegają nieruchomości, które stanowią własność Skarbu Państwa.  

W związku z planowaną inwestycją tj. budową drogi transportu rolnego w Krzykowie, 

konieczne jest skomunalizowanie dwóch dróg, które stanowią własność Skarbu Państwa. 

Aby dokonać powyŜszych czynności niezbędne jest uaktualnienie składu osobowego 

Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

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 XII/73/07 o zmianie uchwały Nr XXXII/190/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 

23 kwietnia 2002r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu; 

 

Ad.5. 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. 

 

Pisemne sprawozdanie w sprawie jw. stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6. Interpelacji nie wniesiono. 

 

Ad.7. Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzony został jednogłośnie. 

 

Ad.8. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poprosił o wyjaśnienie,  

do kogo naleŜy wyrównanie poboczy dróg zniszczonych przy odbiorze buraków 

cukrowych od rolników. 

 Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ w tym przypadku trudno 

ustalićkto ponosi odpowiedzialność za naprawę szkód. Odpowiedzialność moŜe 

spoczywać zarówno na rolniku jak i organizatorze transportu buraków – w zaleŜności  

od konkretnej sytuacji.  
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 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu p. mgr Tadeusz Młynarski 

poinformował, iŜ wraz z p. Arkadiuszem Kacprzakiem w dniu 5 grudnia 2007 roku  

w Lewinie Brzeskim z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty odebrał puchar za zajęcie  

I miejsca w klasyfikacji wiejskich szkół podstawowych w województwie opolskim za rok 

szkolny 2006/2007 – we współzawodnictwie sportowym szkół. Słowa uznania za ten 

sukces naleŜą się opiekunowi sportowców i uczniów p. Arkadiuszowi Kacprzakowi,  

który swoim zaangaŜowaniem i postawą skupia i motywuje dzieci szkolne do uprawiania 

sportu.  

 Wójt Gminy oraz radni wyrazili słowa uznania i podziękowania za osiągnięty 

sukces. 

 

Ad.9.  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  

p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął XII sesję 

Rady  Gminy  w  Wilkowie. 

 

Protokołowała: 


