
Protokół Nr XXXIII/09  
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2009r. 

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

w godz. 1200 – 1400. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych, według listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, co stanowi quorum wymagane art. 14 ustawy  
z dnia 8 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:  
- Wójt Gminy   - Pan Zygmunt Szulakowski 
- Sekretarz Gminy   - Pani mgr Irena Wagner-Cichosz 
- Skarbnik Gminy  - Pani mgr inż. Teresa Żółtaszek 
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. Interpelacje radnych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2010 rok, w tym: 
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta, 
b) odczytanie opinii składu orzekającego RIO, 
c) odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budżetu oraz opinii pozostałych komisji, 
d) stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych 

komisji  - dyskusja nad projektem budżetu, 
e) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

2) zmian w budżecie gminy na 2009 rok,  
3) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na 
terenie Gminy Wilków,  

4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Wilków, 

5) o zmianie uchwały Nr XXV/116/97 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 1997r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Wilków do Programu „Odnowa Wsi  
w Województwie Opolskim”, 

6) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pągów, 
7) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojciechów, 
8) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2010 
rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,  

9) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy 
stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2010 rok. 

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

6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych. 
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy. 
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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 p. Zygmunt Pniewski złożył w imieniu radnych 
kondolencje Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy p. mgr Bogdanowi Zdybowi w związku 
ze śmiercią jego matki.  
 
Ad.3. Interpelacji nie wniesiono.  
 
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2010 rok: 
 

a) projekt uchwały odczytała Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek. 
Poinformowała, iż dochody budżetu gminy ustala się w wysokości 12.185.232,00 zł  
natomiast wydatki i rozchody budżetu gminy w wysokości 15.335.232,00 zł. Deficyt 
budżetowy w wysokości 3.150.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  
z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.150.000,00 zł. 
Plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ustala się w wysokości: przychody - 12.400,00 zł, wydatki  - 13.000,00 zł 
Natomiast zakres i kwoty dotacji ustala się w wysokości 551.534,00 zł. 
 
  W uzasadnieniu Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił,  
iż przedłożony projekt budżetu został opracowany zgodnie z przepisami dotychczasowej  
i znowelizowanej ustawy o finansach publicznych oraz uchwały w sprawie procedury 
uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu. Znowelizowana ustawa o finansach publicznych 
wprowadza wiele nowych regulacji dotyczących gospodarki finansami zarówno państwa 
jak i jednostek sektora samorządowego. Rok 2010 jest rokiem przejściowym w zakresie 
wejścia w życie poszczególnych przepisów tej ustawy. Zgodnie z przepisami 
wprowadzającymi ustawę - do uchwał na 2010 rok dotychczasowe przepisy mają 
zastosowanie w zakresie określania limitów wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne do umów o partnerstwie publiczno prawnym oraz upoważnienia  
do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków WPI oraz z tytułu wydatków, 
których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. W planie dochodów budżetu 
wyszczególnia się, w układzie klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów 
bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Prognozując wysokość dochodów 
w budżecie gminy na 2010 r. brano pod uwagę: 
-  pismo   z Ministerstwa Finansów  informujące o planowanych kwotach subwencji 
ogólnej  i wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
- pismo  z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Opolu 
informujące o projektowanych kwotach dotacji na zadania własne i zlecone gminie, 
- wskaźniki Prezesa GUS stanowiące podstawę obliczenia podatku rolnego i leśnego 
oraz wskaźniki z Ministerstwa Finansów w sprawie stawek podatku od nieruchomości  
i od środków transportowych. 
Dla planowanych dochodów przyjęto wartości szacunkowe wynikające z wykonania 
dochodów za 2009 r. W planie wydatków budżetu wyszczególnia się, w układzie działów  
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących  
i majątkowych. Oprócz zadań inwestycyjnych kontynuowane będą bieżące remonty w 
placówkach oświatowych i innych obiektach będących własnością gminy. Przedstawiony 
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projekt budżetu nie pokrywa w pełni wszystkich potrzeb, nie rozwiązuje 
wszystkich problemów, ale pozwala realizować ustawowe zadania stojące przed 
administracją samorządową.   
 
Uzasadnienie Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
   

b) opinie składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
odczytała Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek. 
 
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie jw. stanowią 
załączniki nr 5, 6 i 7 do protokołu. 
 

c) Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego p. Sylwester 
Gaweł poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu  
oraz po wysłuchaniu wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Wilków 
na 2010 rok. W tej sprawie Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego podjęła 
uchwałę. 
 
Uchwała Nr 5/09 z dnia 14 grudnia 2009r. Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 
w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków na 2010 rok stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek poinformował,  

że Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz po wysłuchaniu wyjaśnień 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Wilków na 2010 rok. W tej sprawie 
Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę. 
 
Uchwała Nr 10/09 z dnia 14 grudnia 2009r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia 
opinii do projektu budżetu gminy Wilków na 2010 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Problemów Społecznych p. Mirosław Szczepanik 

poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz po wysłuchaniu 
wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Wilków na 2010 rok. W tej 
sprawie Komisja ds. Problemów Społecznych podjęła uchwałę. 
 
Uchwała Nr 4/09 z dnia 14 grudnia 2009r. Komisji ds. Problemów Społecznych w sprawie 
wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków na 2010 rok stanowi załącznik nr 10  
do protokołu. 
 

d) Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, że uwzględniając 
wskazania Składu Orzekającego RIO zwiększono limit zobowiązań z tytułu zaciągania 
kredytów i pożyczek o kwotę 500 000 zł. Ponadto wprowadzono prawidłową numerację 
załączników do uchwały i skorygowano w § 8 kwotę zaplanowanych rezerw 
budżetowych. W sprawie opinii o prognozie kwoty długu Skład Orzekający RIO wydał 
pozytywne, niezawierające uwag opinie. Komisje Rady Gminy w trakcie prac nad 
budżetem nie zgłosiły wniosków do projektu budżetu na 2010 rok. 
 
Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii RIO stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
  
W dyskusji głos zabrali: 
 Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski, który określił 
budżet gminy Wilków na 2010 rok budżetem odważnie wchodzącym w przyszłość 
poprzez zaplanowane w nim przedsięwzięcia.  
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 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zwrócił uwagę na rosnące finansowe 
potrzeby gminy związane z przyjętymi zadaniami inwestycyjnymi. Podkreślił również,  
iż w obecnej chwili pozyskanie środków unijnych na inwestycje jest bardzo trudne  
i skomplikowane, a chęć realizacji inwestycji z tychże środków w konsekwencji tworzy 
konieczność zaciągania wysokich kredytów. Przypomniał także, iż dotychczas w Gminie 
zrealizowano wiele drobniejszych zadań ze środków unijnych, które w znaczący sposób 
wpłynęły na poprawę życia społecznego.  

 
e)  Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

       
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXIII/192/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2010 rok, 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 
 

2) zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż projekt uchwały 

zakłada zmiany wynikające ze zwiększenia przez Wojewodę Opolskiego dotacji  
na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXIII/193/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu; 
 

3) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy 
Wilków. 

 
Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 

opracowano w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Rada Gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Rada Gminy, określając ww. stawki opłat, winna zastosować niższe stawki, jeżeli opłaty 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Usługi, o których mowa 
powyżej, mogą być wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną 
lub przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i transportu nieczystości ciekłych.  
W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 
stosownie do wymogu wynikającego z art. 4 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości  
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i porządku w gminach - zastosowano 5% upustu, mając na uwadze, iż procent 
odzysku na terenie Gminy Wilków kształtuje się aktualnie na takim poziomie.  
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXIII/194/09 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
obowiązujących na terenie Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 14 do protokołu; 
 

4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Wilków. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, że działka wymieniona w 
uchwale stanowi drogę transportu rolnego i nie może być zagospodarowana jako 
odrębna nieruchomość, w związku z czym nie może być zbyta w drodze przetargu. 
Wobec powyższego proponuje się na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 1. 

Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Uchwała Nr XXXIII/195/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków, stanowi załącznik 
nr 15 do protokołu; 
 

5) o zmianie uchwały Nr XXV/116/97 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 
1997r. w sprawie przystąpienia Gminy Wilków do Programu „Odnowa Wsi  
w Województwie Opolskim”. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano w związku z możliwością przystąpienia kolejnych sołectw Gminy Wilków 
do Programu Odnowy Wsi, który ma na celu aktywizację lokalnej społeczności wiejskiej i 
uatrakcyjnienie życia kulturalnego społeczeństwa. Przystąpienie do programu zwiększy 
możliwości pozyskiwania środków unijnych miedzy innymi na działania związane z 
budową, przebudową, remontem lub wyposażeniem obiektów publicznych  
i sakralnych pełniących funkcje kulturowe.  
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
 
 
 



 6
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

       
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXIII/196/09 o zmianie uchwały Nr XXV/116/97 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 25 marca 1997r. w sprawie przystąpienia Gminy Wilków do Programu 
„Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”, stanowi załącznik nr 16 do protokołu; 

 
6) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pągów. 

 
Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 

opracowano w związku z możliwością przystąpienia sołectwa Pągów do Programu 
Odnowy Wsi, który ma na celu w głównej mierze aktywizację lokalnej społeczności 
wiejskiej i uatrakcyjnienie życia kulturalnego społeczeństwa. Przystąpienie do programu 
zwiększy możliwości pozyskiwania środków unijnych  między    innymi  na działania   
związane  z   budową, przebudową,   remontem  lub wyposażaniem   obiektów    
publicznych, sakralnych, pełniących funkcje kulturalne, w szczególności świetlic  i domów 
kultury, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.                  
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXIII/197/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pągów, 
stanowi załącznik nr 17 do protokołu; 
 

7) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojciechów. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano w związku z możliwością przystąpienia sołectwa Wojciechów do Programu 
Odnowy Wsi, który ma na celu w głównej mierze aktywizację lokalnej społeczności 
wiejskiej i uatrakcyjnienie życia kulturalnego społeczeństwa. Przystąpienie do programu 
zwiększy możliwości pozyskiwania środków unijnych  między    innymi  na działania   
związane  z   budową, przebudową,   remontem  lub wyposażaniem   obiektów    
publicznych, sakralnych, pełniących funkcje kulturalne, w szczególności świetlic  i domów 
kultury, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.                  
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXXIII/198/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Wojciechów, stanowi załącznik nr 18 do protokołu; 
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8) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2010 rok 
stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. mgr 

Zbigniew Maliński poinformował, iż projekt uchwał sporządzono w związku z wymogiem 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zalicza do 
zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Powyższa ustawa 
obliguje Radę Gminy do corocznego uchwalenia programu. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXIII/199/09 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych 
od alkoholu na 2010 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, stanowi załącznik nr 19 do protokołu; 
 

9) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów 
pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2010 rok. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXIII/200/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie 
oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2010 rok, 
stanowi załącznik nr 20 do protokołu; 
 
Ad.5. 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 21 
do protokołu. 
 
Ad.6. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.7. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
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Ad.8. Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski przedstawił informację o zadaniach, jakie 
zostały zrealizowane i rozpoczęte w 2009 roku: 
- dokonano zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę 
„Parku wiatrowego” w Pągowie, 
- rozpoczęto procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, która związana 
jest z odrolnieniem 34 ha gruntów, 
- dokonano remontu świetlicy w Jakubowicach oraz wyłożenia kostką brukową placu 
przed świetlicą – działania te zrealizowano w ramach środków PROW – Odnowa Wsi, 
- w Wojciechowie dokonano remontu świetlicy oraz zamontowano plac zabaw dla dzieci, 
- przeprowadzono prace remontowo-konserwacyjne na boisku w Wilkowie, 
- dokonano remontu drogi w Wilkowie prowadzącej do banku, 
- utwardzono tłuczniem drogi transportu rolnego, 
- przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych oraz części dachu budynku Urzędu 
Gminy w Wilkowie, 
- wykonano dokumentację:  

 pod budowę przedszkola w Wilkowie,  
 na remont Domu Kultury w Wilkowie, 
 pod budowę kotłowni oraz termomodernizację szkoły w Idzikowicach, 
 na wykonanie kanalizacji, 

- zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Wilków, 
- w Pszenicznej zamontowano plac zabaw oraz ogrodzenie wokół boiska, 
- rozpoczęto budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Wilkowie, prace wspierane 
są w części przez lokalną społeczność, 
- zainstalowano monitoring w Urzędzie Gminy w Wilkowie, 
- w Bukowiu na boisku wykonano przyłącze kablowe na potrzeby organizacji imprez 
masowych oraz wykonano zewnętrzne oświetlenie Kościoła parafialnego, 
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu zainstalowano monitoring w celu 
podniesienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia szkoły, a także wykonano zalecenia 
nadzoru budowlanego w zakresie przebudowy schodów i podwyższenia barierek  
na klatce schodowej,  
- w Przedszkolu w Idzikowicach zamontowano plac zabaw oraz wybudowano kotłownię,  
-  przeprowadzono częściowy remont dachu w Szkole Podstawowej w Idzikowicach, 
- w Gimnazjum w Wilkowie przeprowadzono remont podłóg w pomieszczeniach 
klasowych, 
- złożono wniosek o środki finansowe w ramach programu eSzkoła, 
- dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika ofiar kresów wschodnich, 
- wykonano szereg prac w ramach robót  publicznych, 
- zorganizowano szereg imprez masowych. 
 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
p. mgr Zbigniew Maliński zwrócił uwagę na problem dotyczący skrzynek pocztowych  
i chaosu w dostarczaniu przesyłek do adresatów w Dębniku. 

Wójt Gminy Wilków, p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż w sprawie działań 
poczty na terenie gminy Wilków poprosi o wyjaśnienia dyrektora Oddziału Poczty Polskiej 
w Opolu. 
 
Ad.9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął XXXIII  
sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
Protokołował:  


