
Protokół Nr XXV/09 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 23 kwietnia 2009r. 

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

w godz. 1200 – 1350. 
 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 
- Radca Prawny  - Pan mgr Jerzy Jakutajć 
oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 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 projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania  
i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wilków oraz projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał pod 

głosowanie wniosek Wójta Gminy Wilków p. Zygmunta Szulakowskiego o przyjęcie  
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania  
i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wilków oraz projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

 
Za wnioskiem głosowało 11 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 działalności Domu Kultury w Wilkowie, świetlic wiejskich  

oraz kultury fizycznej za 2008 rok. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, w tym: 
 1) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu, 
 2) dyskusja. 
6. 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  

za 2008 rok. 
 



 2
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Wilków do Lokalnej 
Grupy Działania Dobra Widawa w ramach OSI Leader,  

2) ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta 
Gminy Wilków,  

3) zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz  

z wykonania uchwał Rady Gminy. 
9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 4 interpelacje radnych. 
10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.       
 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przypomniał 
treść pisma, w którym 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. i poinformował, że na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy przyjęto propozycję organizacji uroczystości. Zwrócił 
się również do Rady Gminy z zapytaniem czy propozycja ta zostaje podtrzymana.  
  

Radni potwierdzili przyjęte stanowisko. 
 
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o zbliżającym się terminie składania 

oświadczeń majątkowych oraz poinformował sołtysów, iż Komisje Rady Gminy  
na wspólnym posiedzeniu przegłosowały wniosek o utrzymaniu diet sołtysów  
na obecnym poziomie. Ponadto przedstawił wniosek w sprawie wzniesienia pomnika 
w Wilkowie ku czci Polaków – ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich 
nacjonalistów z OUN-UPA.  

 
Sekretarz Gminy Wilków p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała,  

iż z inicjatywą uczczenia Polaków - ofiar ludobójstwa z południowo-wschodnich 
kresów II Rzeczypospolitej wyszli mieszkańcy Wilkowa. Głównym inicjatorem tego 
przedsięwzięcia jest p. Mieczysław Szczepaniak. W uzasadnieniu wnioskodawcy 
zwracają uwagę na fakt, iż większość mieszkańców Wilkowa pochodzi z  południowo-
wschodnich kresów II Rzeczypospolitej i pamięta o ofiarach ludobójstwa dokonanego 
w latach 1943-1945 przez ukraińskich nacjonalistów oraz widzi potrzebę 
upamiętnienia ofiar poległych na Wołyniu i całych południowo-wschodnich kresach.  
W związku z tym złożony został przez nich wniosek, który poparło 82 mieszkańców 
Wilkowa z prośbą o podjęcie inicjatywy wzniesienia pomnika ku czci Polaków 
zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Od strony formalno prawnej -
wymagana jest uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę na wzniesienie pomnika  
z określoną treścią tablicy upamiętniającej. Treść tablicy oraz projekt pomnika 
przechodzi weryfikację Komitetu Ochronny Pamięci Walk i Męczeństwa w Opolu.  
 
Ad.3. Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Wilkowie, świetlic wiejskich  
oraz kultury fizycznej za 2008 rok przedstawiła Podinspektor ds. kultury i sportu  
p. Dorota Birska. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do sprawozdania. 
 
Sprawozdanie z  działalności Domu Kultury w Wilkowie, świetlic wiejskich oraz kultury 
fizycznej za 2008 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Ad.4. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.5.  Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok  
i rozpatrzyli je szczegółowo, w tym również na posiedzeniach poszczególnych Komisji 
Rady Gminy w Wilkowie.  
  
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 
 
 1) uchwałę z dnia 17 kwietnia 2009r. Nr 32/2009 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu odczytała Skarbnik Gminy p. mgr inż. 
Teresa Żółtaszek.   
 
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek poinformował,  
iż na posiedzeniu Komisji sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok 
zostało wnikliwie rozpatrzone. 
  

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego p. Sylwester 
Gaweł poinformowali, iż Komisja uznała za prawidłowe wykonanie budżetu za 2008 
rok i nie wniosła żadnych uwag do przedstawionego projektu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Wilkowie p. Zygmunt Pniewski podkreślił dobre 
wykonanie budżetu w 2008r. oraz elastyczne podejście Radnych i Wójta do potrzeb 
dokonywania zmian budżetu w trakcie roku budżetowego, co zapewnia płynną 
realizację zadań podejmowanych przez gminę. 
 
 Wójt Gminy poinformował, iż niepełne wykonanie wydatków ma związek 
między innymi ze zleceniem wykonania dokumentacji na zadanie związane z budową 
kanalizacji. Firma, której zlecono wykonanie dokumentacji nie wywiązała się  
ze zlecenia w terminie, dlatego też środki te pozostały na koncie budżetu gminy.  
 
Ad.6. Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

 
1) uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie Nr 9/09 z dnia  

25 marca 2009r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków  
z wykonania budżetu za 2008 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
p. Szczepan Mielczarek. 
 
Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
  

2) uchwałę z dnia 10 kwietnia 2009. r. Nr 123/2009 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 budżetu za 2008 rok odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
p. Szczepan Mielczarek.  
 
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu.  
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 3) Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przedstawił  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Wilków za 2008 rok. 
  
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 0. 
  
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXV/158/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilków  
za 2008 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poinformował, że na sali 
obrad jest teraz obecnych 12 radnych. Następnie przedstawił i poddał pod dyskusję 
projekty uchwał w sprawach: 
  

1) wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Wilków do Lokalnej 
Grupy Działania Dobra Widawa w ramach OSI Leader. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż projekt uchwały jest 
konsekwencją uchwały Rady Gminy w Wilkowie wyrażającej akces przystąpienia  
do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w ramach OSI Leader. Dla sądu, przy 
rejestracji niezbędna jest uchwała Rady Gminy wrażająca zgodę na przystąpienie 
Gminy Wilków do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa jako członek zwyczajny. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXV/159/09 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie 
Gminy Wilków do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w ramach OSI Leader, 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu; 

 
2) ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta 

Gminy Wilków. 
 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż uchwała niezbędna jest   

w celu określenia jasnych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji. 
 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXV/160/09 w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
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3) zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż wydatki zwiększa 
się w dziale 600 – Transport i łączność, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja drogi w Wilkowie”. Zadanie dofinansowywane jest z nadwyżki 
budżetowej za 2008 r. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 2. 
Uchwałę podjęto większością głosów.  
 
Uchwała Nr XXV/161/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu; 
 
Ad.8. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.9. 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. 
 
Ad.10. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.11. Radny p. Maciej Jagielski zapytał o decyzję w sprawie budynku Publicznego 
Przedszkola w Wilkowie. 
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż rozpatrywana jest 
możliwość budowy nowego budynku, który zlokalizowany byłby przy Publicznym 
Gimnazjum w Wilkowie.  
 
Ad.12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXV sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
Protokołowała: 
 


