
Protokół Nr XXXI/09 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 29 października 2009r. 

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

w godz. 1330 – 1445. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 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 Gminy była zatem władna do podejmowania uchwał.  
Ponadto w sesji udział wzięli:  
- Marszałek Województwa Opolskiego - Pan Józef Sebesta 
- Wójt Gminy     - Pan Zygmunt Szulakowski 
- 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. Wystąpienie Marszałka Województwa Opolskiego podsumowujące wizytę  

w Gminie Wilków. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2009 rok, 
2) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Wilków, 
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej 

własność Gminy Wilków, 
4) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wilków do projektu pn. „Opolska eSzkoła, 

szkołą ku przyszłości”. 
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 XXXI 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. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przedstawił 
informację z Urzędu Skarbowego w Namysłowie dotyczącą analizy oświadczeń 
majątkowych Radnych Gminy Wilków. 
 
Analiza oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wręczył w imieniu własnym  
i Rady Gminy w Wilkowie list gratulacyjny p. Elżbiecie i Dariuszowi Klusko za zajęcie  
I miejsca na szczeblu wojewódzkim oraz IV miejsca na szczeblu ogólnokrajowym  
w konkursie pod nazwą „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.  
 
Ad.3. Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski podziękował za wizytę 
Marszałkowi Województwa Opolskiego p. Józefowi Sebeście.  
 Marszałek Województwa Opolskiego p. Józef Sebesta wyraził słowa uznania 
dla gospodarności i organizacji pracy, jaką zastał na terenie gminy. Zwrócił uwagę  
na bardzo dobry stan szkół oraz  umiejętności mobilizowania lokalnego środowiska 
do podejmowania inicjatyw poprawiających standardy życia społecznego.  
 Radny p. Wiesław Kowalczyk poparł istotę mobilizowania lokalnego 
społeczeństwa, podkreślając, iż jest ona fundamentem dobrego rozwoju regionu. 
Przykładem takiej postawy są mieszkańcy Bukowia, którzy zgromadzili znaczne 
środki na remont kościoła tworząc sobie w ten sposób możliwości do dalszego 
pozyskiwania środków unijnych i rozszerzenia zakresu swojego przedsięwzięcia.   
 
Ad.4. Interpelację wniósł radny p. Wiesław Kowalczyk w sprawie konieczności 
wprowadzenia regulacji określających zakres prac, jakie można wykonywać  
na cmentarzach komunalnych w Gminie Wilków.  
 
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 
1)  zmian w budżecie na 2009 rok. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż zwiększono 
dochody i wydatki  w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku  
z pismem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji 
celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym.  Przeniesienia wydatków w dziale 801- Oświata  
i wychowanie, dokonano na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXI/180/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r., stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
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2) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Wilków. 
 

Kierownik referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż  projekt uchwały 
opracowano w związku z zainteresowaniem nabycia wymienionej nieruchomości 
przez właściciela działki przyległej. Działka ta stanowi rów melioracyjny i  nie może 
być zbyta w drodze przetargu, gdyż nie może być zagospodarowana jako odrębna 
nieruchomość. Wobec tego postanowiono zbyć ją na poprawę warunków 
zagospodarowania  nieruchomości przyległej. 

 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXI/181/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej 
własność Gminy Wilków. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano w związku z wnioskiem o nabycie  przedmiotowej działki  złożonym 
przez dotychczasowego użytkownika. Zgodnie z treścią art. 32 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami - nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może 
być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXI/182/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 7  
do protokołu. 
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4) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wilków do projektu pn. „Opolska eSzkoła, 
szkołą ku przyszłości”. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż program ten jest  
opartym o sieć informatyczną nowym sposobem nauczania oraz zarządzania 
oświatą.  
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXI/183/09 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wilków  
do projektu pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, 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. 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik nr 9  
do protokołu. 
 
Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt 
Szulakowski, który poinformował, iż zostanie znowelizowany regulamin dotyczący 
cmentarzy komunalnych i wprowadzony większy nadzór nad przeprowadzanymi tam 
pracami.  
 
Ad.8. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.9. Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski złożył informację o wynikach 
analizy oświadczeń majątkowych za 2008 rok. 
 
Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy 
Wilków za 2008 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXXI sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 
 
 
 


