
PROTOKÓŁ  Nr XVIII/08 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 lipca 2008r. 

 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   
w  godz. 1300 – 1400. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 11 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 inż. Teresa Żółtaszek 
- Kierownik Referatu - Pan Kazimierz Olchawa 
- 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 poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy w dniu 24 lipca 2008r. podjęto decyzję o usunięciu z porządku obrad sesji 
uchwały w sprawie: zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnym Gminy Wilków i zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych sołtysom oraz o wprowadzeniu do porządku obrad sesji 
uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Nowe kwalifikacje – nowe 
perspektywy w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przedstawił  
porządek obrad sesji:   
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Informacja z przebiegu szacowania szkód w uprawach rolniczych powstałych  

w wyniku suszy. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  zmian w budżecie gminy na 2008 rok,  
2) o zmianie uchwały Nr XXVIII/135/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

30 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
dla Gminy Wilków na lata 2006-2008, 

3) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Wilków za 2007 rok, 
4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Wilków,  
5) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy  

w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji, w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił  

się do radnych z zapytaniem czy zgłaszają wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad sesji. 

  
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski podziękował radnym, 
sołtysom i radom sołeckim we wsiach: Idzikowice, Młokicie, Pągów i Wojciechów  
za zaangażowanie w organizacji imprez plenerowych. 
 
Ad.3. Informację z przebiegu szacowania szkód w uprawach rolniczych powstałych  
w wyniku suszy przedstawiła Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami  
p. Jadwiga Zmora. Poinformowała, iż na terenie Gminy Wilków zgłoszono 132 
gospodarstwa dotknięte szkodą wynikłą z suszy. Aktualnie komisje powołane przez 
wojewodów szacują straty w uprawach rolnych. Według monitoringu suszy uprawy objęte 
stratami suszowymi to: zboża ozime, zboża jare, rzepak, tytoń, warzywa gruntowe, 
truskawki oraz rośliny strączkowe uprawiane na glebach lekkich i bardzo lekkich.  
 
Ad.4.  Interpelacje wnieśli:  
- Radny p. Bogdan Środoń w sprawie utrudnień w przejazdach kombajnu na drodze  
do Krzykowa (droga transportu rolnego Wilków – Krzyków). 
- Radny p. Jan Binerat w sprawie nieczyszczonych poboczy z gałęzi we wsi Wojciechów. 
- Radny p. Zbigniew Błaszczyk w sprawie trudności w przejazdach na drodze transportu 
rolnego w stronę Lubskiej. 
 
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał  
pod dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budżecie gminy na 2008 rok. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż zwiększenie 
przychodów w § 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dotyczą 
rozliczenia pożyczki udzielonej na realizację zadania „eUrząd dla mieszkańca 
Opolszczyzny”. Zwiększenia dochodów w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dokonuje się 
w związku z otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
z tytułu rozliczenia inwestycji dotyczącej świetlicy w Pągowie zrealizowanej  
w 2007 r. Wydatki zwiększa się: 
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadanie inwestycyjne  
pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Idzikowicach wraz z przebudową 
pomieszczeń kuchennych”, 
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  
na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie docieplenia stropodachu i ścian budynku OSP  
w Wilkowie”. 
Przeniesienia wydatków dokonano w związku ze zmieniającymi się kosztami realizacji 
poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych. Wielkość planowanych wydatków 
musi odpowiadać kosztorysom i mieć odzwierciedlenie w budżecie gminy. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących – 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVIII/104/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r., stanowi załącznik 
nr 4 do protokołu; 
 

2) o zmianie uchwały Nr XXVIII/135/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  
dla Gminy Wilków na lata 2006-2008. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż Wieloletni Program 
Inwestycyjny powinien być aktualizowany oraz powinien być spójny z uchwałą budżetową 
na dany rok budżetowy. Zmiana w poz. 1 załącznika polega na aktualizacji nazwy zadania 
i planowanych kwot wydatków. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XVIII/105/08 o zmianie uchwały Nr XXVIII/135/06 Rady Gminy  

w Wilkowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego dla Gminy Wilków na lata 2006-2008, stanowi załącznik nr 5  
do protokołu; 

 
3) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Wilków za 2007 rok. 

 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż Minister Finansów 

określił obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostek samorządowych, 
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Bilans ten podlega zatwierdzeniu przez 
organ zatwierdzający nie później niż 8 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy 
sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Organem 
zatwierdzającym, o którym mowa w ustawie jest w przypadku naszej gminy Rada Gminy  
w Wilkowie. Bilans skonsolidowany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w oparciu o bilanse jednostkowe wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XVIII/106/08  w sprawie  zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy 

Wilków za 2007 rok, stanowi załącznik nr 6 do protokołu; 
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4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Wilków. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż decyzję taką podjęto w związku  
z wnioskiem jaki wpłynął do Urzędu Gminy od inwestora o wskazanie lokalizacji  
na usytuowanie na terenie gminy zakładu produkcyjnego zajmującego się wytwórnią mas 
bitumicznych. Wskazany teren spełnia wymogi i oczekiwania inwestora, zatem 
postanowiono wszcząć procedurę związaną z jego zbyciem. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XVIII/107/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 
 

5) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy 
w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji, w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
p. mgr Stanisława Witek poinformowała, iż w projekcie bierze udział 11 osób, które  
są osobami bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy społecznej. Dla tych osób 
przewidziano kursy m.in. na prawo jazdy kat B, operatora wózków widłowych, kurs 
kosmetyczny, spawacza metodą TIG/MAG, kurs komputerowy, sekretarka – asystentka 
dyrektora, opiekunka środowiskowa. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XVIII/108/08 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Nowe 

kwalifikacje – nowe perspektywy w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, stanowi załącznik nr 8 do protokołu; 
 
Ad.6. Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy  
Wilków p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych zarządzeń 
oraz ich treści, jak również o ogłoszonych przetargach oraz o podejmowanych działaniach. 
Przedstawił też stan realizacji uchwał Rady Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. 
 
Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków  
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
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Ad.7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielił Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt 
Szulakowski, który poinformował, iż drogi transportu rolnego z Wilkowa do Krzykowa  
oraz w stronę Lubskiej zostaną oczyszczone w miarę możliwości w ramach robót 
publicznych. W sprawie drzew przy drodze we wsi Wojciechów – sprawa ta została 
zgłoszona do odpowiednich służb powiatowych i od nich zależy termin jej realizacji.  
 
Ad.8. Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzony został jednogłośnie. 
 
Ad.9. Radny p. Szczepan Mielczarek złożył podziękowanie dla p. Wiesława Kwietnia  
za zaangażowanie w pracach przy hydrancie.  
 
 Sołtys wsi Pągów p. Marian Radziński zapytał o etap prac dotyczących budowy 
zatoki dla autobusów. 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż zostało zlecone 
wykonanie projektu. 
 
 Radny Jan Binerat zwrócił się z zapytaniem czy na terenie wsi Wilków planowane 
jest ustawienie masztu sieci ERA. 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował w sprawie postawienia  
w Wilkowie masztu sieci ERA do Urzędu Gminy nie wpłynęły dotychczas żadne pisma. 
 
Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XVIII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
Protokołowała: 
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