
Protokół Nr XL/10 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 26 sierpnia 2010r. 

 
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 1990 r. 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 
- 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 przedstawił porządek 
obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 

2010r. 
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 
6. Informacja na temat Powszechnego Spisu Rolnego. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok; 
2)  przekazania Policji środków finansowych ze środków stanowiących dochody 

własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną  
za ponadnormatywny czas służby; 

3) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

4) 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”; 

5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Młokicie;  
6) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wilków; 
7) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości pod przepompownię 

ścieków w miejscowości Wilków, 
8) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Wilków. 
8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz  

z wykonania uchwał Rady Gminy. 
9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych. 
10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad XL 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 poinformował o obowiązku 
złożenia oświadczenia majątkowego na dwa miesiące przed końcem kadencji Rady 
Gminy. Termin składania oświadczeń mija 12 września 2010r. ponadto przedstawił 
informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy w Wilkowie  
za 2009 rok.  
 
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Ad.3. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.4. Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 
2010r. przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
p. mgr Stanisława Witek. Omówiła realizację zadań zleconych i zadań własnych a 
także kwestie finansowe związane z ich wykonywaniem. Zwróciła również uwagę na 
fakt, iż wiele zadań zleconych w chwili obecnej staje się zadaniami własnymi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zwrócił uwagę na malejącą liczbę 
osób korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
 Radny p. Jan Binerat zapytał o wysokość kryterium dochodowego 
kwalifikującego do korzystania z pomocy Społecznej. 
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
p. mgr Stanisława Witek wyjaśniła, iż kryterium dochodowości jest zróżnicowane  
w zależności od rodzaju świadczenia, z jakiego się korzysta. W przypadku świadczeń 
rodzinnych jest to kwota 504 zł.,  do pomocy społecznej kwalifikuje 351 zł natomiast 
w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 477 zł.  
 
Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za I półrocze 
2010r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
przedstawiła Podinspektor ds. Kultury i Sportu p. Dorota Birska. Omówiła założenia 
programowe Gminy Wilków w zakresie ochrony zabytków oraz działania 
podejmowane w tym temacie, a także dofinansowanie prac konserwatorskich  
i remontowych przy obiektach zabytkowych, nie będących własnością Gminy.  
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski zapytał o postępy  
w sprawie rozbiórki pałacu w Wilkowie. 
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż Gmina poprzez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wystąpiła do Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na wykreślenie obiektu z rejestru 
zabytków i jego rozbiórkę. 
 
 Mieszkanka Gminy Wilków zapytała o regulacje dotyczące wysokości dotacji 
na renowację zabytków i o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na ten cel. 
 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że Rada Gminy 
w 2008 roku podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 
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konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  
do rejestru zabytków i każdy z właścicieli może złożyć wniosek o dotację. W sytuacji 
kiedy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie wówczas w budżecie gminy 
zabezpieczane są środki na jego realizację. Dotychczas wniosek złożyła Parafia 
Rzymskokatolicka w Wilkowie na dofinansowanie renowacji rzeźby „Chrystus na 
Górze Oliwnej”. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 6.000 zł. 
 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Ad.6. Informację na temat Powszechnego Spisu Rolnego przedstawiła Inspektor ds. 
rolnictwa i gospodarki nieruchomościami p. Jadwiga Zmora. Poinformowała, iż Spis 
Rolny rozpoczyna się 1 września br. od samospisu, czyli możliwości wypełnienia 
przez respondenta ankiety drogą internetową a 8 września rachmistrze rozpoczynają 
właściwy Spis Rolny, który obejmuje:  
- ogólną charakterystykę gospodarstwa rolnego – uwzględniającą cechy adresowe 
siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego (m.in. informacje  
o użytkowniku gospodarstwa, opisanie struktury własnościowej użytków rolnych, 
działalności rolniczej i innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rolnym). 
- użytkowanie gruntów i powierzchnie zasiewów – informacje o ogólnej powierzchni 
gruntów gospodarstwa, w podziale na kategorie użytkowania oraz powierzchni 
zasiewów poszczególnych upraw rolnych, 
- zwierzęta gospodarskie – stan liczebności i struktura pogłowia zwierząt 
gospodarskich poszczególnych gatunków, 
- ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – dane o liczbie ciągników własnych  
i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn  
i urządzeń rolniczych, 
- zużycie nawozów – dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia 
mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego, 
- pracujących w gospodarstwie rolnym – informacje o wielkości i strukturze zasobów 
pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonujące pracę  
w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie), 
- strukturę dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego 
oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa – informacje o dochodach  
z tytułu prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności 
gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych źródeł niezarobkowych 
poza emeryturą i rentą, o fakcie korzystania przez gospodarstwo z płatności  
do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, 
- metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje  
o metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wypłukiwaniem składników 
pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt 
gospodarskich. 
Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony w celu: 
- dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych 
przez Komisję Europejską, 
- zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi 
gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej 
polityki rolnej i społecznej na wsi, 
- analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010, 
- wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych 
niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne), 
- aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a 
tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań 
reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych). 
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Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż projekt uchwały 

zakłada dokonanie zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dziale 710 – 
Działalność usługowa, w związku z podpisaną umową na darowiznę w kwocie 
25.000 zł z przeznaczeniem na zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w Wilkowie pod lokalizację elektrowni 
wiatrowych, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w związku z wprowadzeniem do 
budżetu środków wypracowanych przez Szkołę w Bukowiu oraz w dziale 852 – 
Pomoc społeczna, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków 
rodzinnych w 2009 r, które należy zwrócić do dysponenta środków z przeznaczeniem 
na zakup materiałów i wyposażenia. Przeniesień wydatków dokonano po dokonaniu 
półrocznej analizie budżetu - nadwyżkę środków przenosi się do działów gdzie 
występują niedobory. Przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami wydatków 
inwestycyjnych dokonuje się również w związku z podpisanymi umowami na 
dofinansowanie.  

 
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 XL/241/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok, 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 
 

2)  przekazania Policji środków finansowych ze środków stanowiących dochody 
własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną  
za ponadnormatywny czas służby. 
 

 Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie nadkom. Wojciech Augustynek 
zwrócił się z prośbą o przekazanie środków finansowych z budżetu gminy  
na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym realizowanym przez 
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Namysłowie na terenie Gminy Wilków. 
Wyjaśnił, iż potrzeba zwiększenia liczby patroli wynika z odnotowanego w tym roku 
wzrostu przestępczości na terenie powiatu namysłowskiego. W Gminie Wilków 
dokonano 19 przestępstw, z czego 11 kryminalnych – kradzieże i kradzieże  
z włamaniem. Łupem przestępców padały najczęściej części maszyn rolniczych oraz 
urządzenia rolnicze. Służby ponadnormatywne będą wykonywane przez policjantów  
w ich czasie wolnym od pracy poprzez zwiększenie liczby patroli i będą miały charakter 
prewencyjny.  
 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski wyraził prośbę, aby patrole 
policyjne w ramach służb ponadnormatywnych wykazały większe zaangażowanie 
poprzez zwiększenie kontaktu bezpośredniego z mieszkańcami Gminy a zwłaszcza  
z młodzieżą.  
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zapytał jaka wysokość 
dotacji pokryje koszty przewidzianych służb ponadnormatywnych. 
 Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie nadkom. Wojciech Augustynek 
poinformował, iż jest to koszt około 5.000 zł.  
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 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zwrócił się o większą 
częstotliwość dyżurów dzielnicowego na terenie Gminy Wilków, zwłaszcza w 
ustalone dni przyjęć tj. w czwartki. Ponadto Wójt Gminy zwrócił uwagę na potrzeb3) 
energiczniejszych działań policji w stosunku do właścicieli psów biegających bez 
nadzoru w miejscach publicznych. 

 
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 XL/242/10 w sprawie przekazania Policji środków finansowych  
ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na 
rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby, stanowi załącznik nr 8  
do protokołu; 
 

4) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 
 

Podinspektor ds. kultury i sportu p. Dorota Birska poinformowała, iż nowelizacja 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
obowiązek ustalenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania  
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji (art. 5 ust. 5 znowelizowanej ustawy).  

 
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 XL/243/10 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, stanowi załącznik nr 9 do protokołu; 
 

4) 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 kolejnego sołectwa Gminy 
Wilków tj. miejscowości Młokicie do programu „Odnowy Wsi”, który ma na celu 
aktywizację lokalnej społeczności wiejskiej i uatrakcyjnienie życia kulturalnego 
społeczeństwa. Przystąpienie do programu zwiększy możliwości pozyskiwania 
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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 XL/244/10 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 10 do protokołu; 
 

5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Młokicie. 
 
  Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano w związku z możliwością składania wniosków o refundację części 
kosztów inwestycji realizowanych na obszarach wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dołącza się między innymi Plan Odnowy 
Miejscowości zatwierdzony uchwałą zebrania wiejskiego oraz uchwałę Rady Gminy 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości. Aplikowanie o środki unijne 
daje szansę dalszego rozwoju Gminy Wilków. W ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” można finansować działania związane z budową, przebudową, remontem lub 
wyposażaniem obiektów publicznych, sakralnych, pełniących funkcje kulturalne,  
w szczególności świetlic i domów kultury. 

 
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 XL/245/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Młokicie, stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 

6) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wilków. 
 
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano w związku z możliwością składania wniosków o refundację części 
kosztów inwestycji realizowanych na obszarach wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dołącza się między innymi Plan Odnowy 
Miejscowości zatwierdzony uchwałą zebrania wiejskiego oraz uchwałę Rady Gminy 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości. Aplikowanie o środki unijne 
daje szansę dalszego rozwoju Gminy Wilków. W ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” można finansować działania związane z budową, przebudową, remontem lub 
wyposażaniem obiektów publicznych, sakralnych, pełniących funkcje kulturalne,  
w szczególności świetlic i domów kultury. 
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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 XL/246/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Wilków, stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 
 

7) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości pod przepompownię 
ścieków w miejscowości Wilków. 

 
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano w związku z potrzebą nabycia nieruchomości w celu urządzenia 
przepompowni ścieków do projektowanej kanalizacji w Wilkowie. 
 
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 XL/247/10 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości pod przepompownię ścieków w miejscowości Wilków, stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu; 
 

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

 
  Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku z wyrażeniem chęci nabycia nieruchomości przez właścicieli 
działki przyległej. Działka ta nie może być zbyta w drodze przetargu, ponieważ nie 
ma dostępu do drogi. Proponuje się zbycie na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
 
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 XL/248/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu; 
 
Ad.8. 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. 
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Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik nr 15 
do protokołu. 
 
Ad.9.  Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.10. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.11. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zapytał o sprawę 
dotyczącą pochówku na cmentarzu komunalnym w Wilkowie.  
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż sprawa ta została zbadana 
przez odpowiednie organy, a dotyczyła błędnego wyznaczenia miejsca na pochówek. 
Zainteresowane strony nie wniosły sprzeciwu, co do rozstrzygnięcia sprawy. 
 
Ad.12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XL sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 
 


