
PROTOKÓŁ Nr XXIV/09 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009r. 

 
 Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1200 – 1355. 
 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 
- Skarbnik Gminy  - Pani mgr inż. Teresa Żółtaszek 
- Kierownik Referatu - Pan Kazimierz Olchawa 
- Kierownik GOPS   - Pani mgr Stanisława Witek 
- Radca Prawny  - Pan mgr Jerzy Jakutajć 
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 oraz zwrócił się z zapytaniem,  
czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski złożył wniosek o wprowadzenie  
do porządku obrad sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Wilków”. 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał pod 
głosowanie wniosek Wójta Gminy Wilków p. Zygmunta Szulakowskiego  
o przyjęcie do porządku obrad sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Wilków”. 

Za wnioskiem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów 
wstrzymujących – 0. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie.  
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przedstawił  
porządek obrad sesji:   
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego  Rady Gminy. 
3. Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za 2008r..  
4. Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilków”. 
5. Interpelacje radnych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2009 rok,  
2) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat  
oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w drodze regulaminu, 

3) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego 
funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

4) 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 upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego,  
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5) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 
6) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Wilkowie i Bukowiu, stanowiących własność Gminy Wilków, 
7) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 
8) powołania doraźnej Komisji celem opracowania zmian w Statucie Gminy Wilków. 

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

8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 5 interpelacje radnych. 
9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy. 
 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przypomniał  
o obowiązku składania do 30 kwietnia 2009r. oświadczeń majątkowych. 
 
Ad.3. Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za 2008r. 
przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
mgr Stanisława Witek.  
 

Radny p. Wiesław Kowalczyk zapytał, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
pomaga też osobom, które nie zgłaszają się po zasiłki, ale również są w trudnej sytuacji 
materialnej. 
 
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. mgr Stanisława Witek 
poinformowała, iż zbierane są informacje na temat takich osób między innymi  
od sołtysów i ośrodek podejmuje odpowiednie działania udzielając pomocy w formie 
rzeczowej lub pieniężnej. 
 

Sołtys wsi Pągów p. Marian Radziński zapytał, w jakim stopniu rodziny  
są zobowiązane pomóc osobom pobierającym świadczenia z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
  
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. mgr Stanisława Witek 
poinformowała, iż przy zasiłkach stałych występuje się do rodziny o środki finansowe. 
 
Pisemne sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za 2008r 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.4. Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilków” złożył 
Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił się  
z prośbą o przygotowanie na czerwcową sesję informacji dotyczącej ilości pojemników 
na odpady na terenie Gminy Wilków. 

 
Radny p. Wiesław Kowalczyk poinformował, iż przy usuwaniu eternitu można 

korzystać z dofinansowania z Wojewódzkiego Wydziału Ochrony Środowiska  
na pokrycie 70% kosztów demontażu, wywozu i składowania na specjalnym 
składowisku. 
 
 
Pisemne sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wilków” 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad.5.  Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poinformował,  
że na sali obrad jest teraz 13 radnych. Następnie przedstawił i poddał pod dyskusję 
projekty uchwał w sprawach: 
  

1) zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż wydatki 

zwiększono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziale 010 – Rolnictwo  
i łowiectwo, w związku z przygotowaniem dokumentacji technicznej na roboty 
dodatkowe tj. wykonanie tranzytu kanalizacji sanitarnej Namysłów – Wilków  
oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na zadanie pn. „Przebudowa tarasu wraz  
z odwodnieniem w Przedszkolu w Idzikowicach”. Zadania dofinansowywane  
są z nadwyżki budżetowej za 2008 r. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIV/150/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r., stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu; 

 
2) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat  
oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w drodze regulaminu. 

 
Inspektor ds. Kadr i Oświaty p. Honorata Rosińska poinformowała, iż w związku  

z nowelizacją art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, która obowiązuje  
od 22 stycznia 2009r., uchwały samorządu terytorialnego zawierające regulaminy 
wynagradzania nauczycieli, podjęte przed datą wejścia w życie ww. nowelizacji straciły 
moc obowiązującą na podstawie § 32 ust. 2 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. 
Zmiana wynikająca z treści art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela obejmuje przede wszystkim 
uchylenie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli 
obowiązujących od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.  
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIV/151/09 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych 
warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,  
za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagrodzenia, a także 
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego w drodze regulaminu, stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 
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3) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków 

specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 
Inspektor ds. Kadr i Oświaty p. Honorata Rosińska poinformowała, iż w związku  

z nowelizacją art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, która obowiązuje  
od 22 stycznia 2009r., uchwały samorządu terytorialnego zawierające regulaminy 
wynagradzania nauczycieli, podjęte przed datą wejścia w życie ww. nowelizacji straciły 
moc obowiązującą na podstawie § 32 ust. 2 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. 
Zmiana wynikająca z treści art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela obejmuje przede wszystkim 
uchylenie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli 
obowiązujących od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.  
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIV/152/09 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród  
dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu; 
 

4) 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 upowszechnianie 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 związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wilkowie 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 upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego,  którego ogólna wartość w 2009 r. wynosi 112.421,00 zł., z tego 10,5 % 
winien stanowić wkład własny Gminy i jest to 11.804,21 zł. Kwota ta to środki w dziale 
852 rozdział 85214 przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Środki 
stanowiące wkład własny przeznaczone będą na pomoc finansową dla osób biorących 
udział w projekcie. W projekcie weźmie udział 8 osób, które nie pracują, są bezrobotne 
w wieku aktywności zawodowej i korzystają z pomocy społecznej. Dla tych osób 
przewidziano kurs opiekunek osób starszych i kurs prawa jazdy kat. „B”  
jak również poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz prawne.  
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Radny p. Jan Binerat zapytał, czy egzaminy poprawkowe na prawo jazdy 

również będą refundowane. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. mgr Stanisława Witek 

poinformowała, że egzamin poprawkowy nie jest objęty refundacją. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIV/153/09 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 upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, stanowi załącznik nr 9 do protokołu; 
 

5) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż w oparciu o przepisy  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, Rada Gminy ma obowiązek zatwierdzenia w drodze 
uchwały taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Na podstawie art. 24 powyższej ustawy 
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie w dniu 
20 lutego 2009 r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę na terenie Gminy Wilków. Wniosek dotyczy taryf na okres 12 miesięcy od dnia  
1 maja 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla 
wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z: 
- ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody, 
- stawki opłaty abonamentowej niezależnej od ilości dostarczonej wody, a zależnej  
od średnicy wodomierza – płaconej za każdy miesiąc, bez względu na wielkość 
dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku. 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców 
usług. Obejmuje ona odbiorców indywidualnych, jakimi są gospodarstwa domowe jak  
i odbiorców przemysłowych i pozostałych. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIV/154/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę, stanowi załącznik nr 10 do protokołu; 
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6) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Wilkowie i Bukowiu, stanowiących własność Gminy Wilków. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano w związku z zainteresowaniem wymienionymi nieruchomościami wśród 
potencjalnych nabywców. Działki te stanowią stawy przeciwpożarowe, obecnie  
nie wykorzystywane na ten cel ze względu na pobór wody do gaszenia pożarów  
z hydrantów. Stawy te wymagają dużych nakładów na ich uporządkowanie  
i utrzymanie. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIV/155/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości położonych w Wilkowie i Bukowiu, stanowiących własność Gminy 
Wilków, stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 

7) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż z zapisów ustawy  
o drogach publicznych wynika, że Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 
może zaliczyć drogi służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych. Wyżej 
wymieniona kwalifikacja dotyczy drogi położonej w Wilkowie przy ulicy Dworcowej 
położonej na działkach Nr 369/26 i Nr 369/30 k.m. 3, łączącej się z drogą powiatową 
1124 O. Powyższa droga stanowi dojazd do Banku Spółdzielczego, Wytwórni Pasz, 
Piekarni oraz magazynów i składu węglowego. Zaliczenie drogi do kategorii gminnej 
stanowi podstawę do nadania numeracji przez Zarząd Województwa Opolskiego. 
Powyższa zmiana niezbędna jest do złożenia wniosku o pozyskanie środków 
zewnętrznych na remont powyższej drogi. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIV/156/09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu; 
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8) powołania doraźnej Komisji celem opracowania zmian w Statucie Gminy Wilków. 

 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż potrzeba prac  

nad Statutem Gminy wynika ze zmiany ustawy o pracownikach samorządowych i innych 
ustaw. Prace mają na celu wprowadzenie zapisów zgodnych ze zmienionymi ustawami.  

 
Przewodniczący Rady p. Zygmunt Pniewski zgłosił osobę Wiceprzewodniczącego 

Rady p. mgr Bogdana Zdyba na funkcję Przewodniczącego Komisji.  
Wiceprzewodniczący Rady p. mgr Bogdana Zdyb wyraził zgodę na pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Komisji. 
 

Na członków Komisji zgłoszono następujących radnych: 
- p. Marka Bratosiewicza 
- p. Marka  Hucka 
- p. Wiesława Kowalczyka 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji członków Komisji. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poddał pod głosowanie skład 
Komisji. 
 
 Za przyjęciem kandydatur głosowało – 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0 
 
Skład Komisji przyjęto jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIV/157/09 w sprawie powołania doraźnej Komisji celem opracowania 
zmian w Statucie Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 13 do protokołu; 

 
Ad.7. 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 14 do protokołu. 
 
Ad.8. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.9. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
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Ad.10. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu p. mgr Tadeusz Młynarski 
zgłosił potrzebę rozważenia wprowadzenia do uchwały w sprawie określenia wysokości 
oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagrodzenia,  
a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego w drodze regulaminu, zapisów regulujących kwestię wynagrodzenia  
dla nauczycieli za udział w zielonych szkołach i uczestnictwo w wycieczkach szkolnych 
w dniach wolnych od pracy. 
 
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego p. Sylwester 
Gaweł poinformował, iż temat ten zostanie podjęty na najbliższym posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy. 
 
 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach p. mgr Krystyna 
Sochalska zgłosiła problem dotyczący ogrzewania, które ma zostać wyłączone z dniem 
1 kwietnia br.  
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż zostały już podjęte kroki 
mające na celu wyjaśnienie sprawy i zapewnienia ogrzewania budynku szkoły  
i przedszkola.  
 
 Radny p. Jan Binerat złożył podziękowanie dyrektorowi Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bukowiu p. mgr Tadeuszowi Młynarskiemu za udostępnienie sali 
gimnastycznej dla LZS Wojciechów. 
 
 Przewodniczący Rady poinformował, iż do Rady Gminy wpłynęło pismo, w którym 
jego autorzy zwracają się z propozycją zorganizowania uroczystości z okazji 
dwudziestej rocznicy wolnych wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
przypadającej w dniu 4 czerwca br. 
 
Ad.11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXIV sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 
 
 
 


