
 
Protokół Nr XXVIII/09 

z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 20 lipca 2009r. 
 

Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1200 – 1400. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 9 radnych, według listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, co stanowi quorum wymagane art. 14 
ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm). Rada była zatem władna do podejmowania uchwał.  
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 

przywitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad 
sesji: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Informacja na temat działalności Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. 
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 XXVIII sesji Rady Gminy.      

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił  

się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Wniosków do porządku obrad sesji nie zgłoszono. 

 
Ad.2. Komunikatów nie ogłoszono. 
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Ad.3. Informację na temat działalności Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa 
przedstawiła p. Aneta Domaradzka – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz p. Bronisława 
Mela – Członek Zarządu. Poinformowały, że Stowarzyszenie działa na obszarze 
gmin: Syców, Dziadowa Kłoda, Bierutów, Wilków, Oleśnica, Długołęka, Czernica  
i Dobroszyce. Stowarzyszenie łączy partnerów społecznych, rolników  
oraz samorządowców, którzy utworzyli Lokalną Grupę Działania. Celem 
Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, mobilizowanie 
mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w ich rozwoju, upowszechnienie 
informacji o inicjatywach, rozwój różnorodnych form turystyki, działanie na rzecz 
edukacji ekologicznej, ochrona środowiska i zasobów przyrody oraz wzrost 
świadomości dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Przedstawiły również Lokalną 
Strategię Rozwoju i możliwości pozyskiwania środków finansowych.  
 
Pisemna prezentacja dotycząca działalności Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad.4. Interpelację wniósł radny p. Bogdan Środoń dotyczącą przywrócenia do użytku 
drogi transportu rolnego znajdującej się na działce Nr 1407 w Wilkowie  
oraz w sprawie budowy placu zabaw w Wilkowie. 
 
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. 
 
 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż dochody 
zwiększono w dziale 758 – Różne rozliczenia, w związku ze zwiększeniem części 
oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.000zł ze środków rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dochody 
przeznaczy się na zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  
na dofinansowanie wydatków związanych z remontami bieżącymi w obiektach 
oświatowych. 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXVIII/168/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r., stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
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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. 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik nr 6  
do protokołu. 
 
Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy Wilków, który poinformował,  
iż w sprawie drogi podjął już kroki w celu zapewnienia przez nią swobodnego 
przejazdu. W sprawie budowy placu zabaw w Wilkowie Wójt poinformował,  
iż zadanie to zostanie ujęte w budżecie gminy na 2010 rok, miejsce pod plac zabaw 
wyznaczone zostało pomiędzy kościołem a ośrodkiem zdrowia.  
 
Ad.8. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.9. Realizując interpelacje zgłoszone na sesji Rady Gminy Nr XXVII/09 z dnia  
25 czerwca 2009r. Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż: 
- sprawa dotycząca rozbiórki przystanku w Bukowiu została załatwiona pozytywnie  
i w najbliższym czasie zostanie on usunięty. 
- informacja dotycząca umów zawieranych przez rolników na dzierżawę gruntów pod 
elektrownie wiatrowe zostanie zamieszczona w Informatorze Gminnym, 
- skierowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie usunięcia gałęzi  
drzew położonych przy drodze w Wojciechowie.  
Ponadto złożył podziękowanie sołtysom, którzy aktywnie uczestniczą w życiu 
społeczności lokalnej. 
 Sołtys wsi Pagów p. Marian Radziński zwrócił się z prośbą o wyczyszczenie 
przepustów we wsi Pągów.  

Pan mgr Wiesław Kwiecień - Inspektor ds. gospodarki komunalnej i BHP 
poinformował, iż czyszczenie przepustów w rowach i utrzymywanie ich w czystości 
należy do właścicieli posesji, przy których się znajdują. 

Radny p. Sylwester Gaweł zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie możliwości 
ustawienia znaków ograniczających prędkość we wsi Jakubowice. 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż zostanie 
złożony wniosek w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił uwagę 
na problem związany z rozwieszaniem na słupach ogłoszeń i plakatów, na które są 
wyznaczone tablice ogłoszeń. 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchowa poinformował, iż jest to trudny  
do rozwiązania problem. Decyzję o wywieszeniu plakatu na określonym miejscu 
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podejmuje właściciel danego miejsca. Gmina Wilków nie jest właścicielem słupów  
a tylko tablic ogłoszeniowych w związku z tym nie ma możliwości podejmowania 
decyzji w tej sprawie.  
 
Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXVIII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 
 
 


