
Protokół Nr XLI/10 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 14 października 2010r. 

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

w godz. 1200 – 1400. 

 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 10 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 
- 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 

stwierdził prawomocność obrad i przywitał zebranych oraz przedstawił porządek 
obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilków za pierwsze półrocze 

2010r., w tym przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2010r.  

5. Informacja dotycząca funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Wilków w roku 
szkolnym 2009/2010. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok;  
2)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Wilków;  
3) bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej 

własność Gminy Wilków. 
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz  

z wykonania uchwał Rady Gminy. 
8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych. 
9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad XLI 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 p. Zygmunt Pniewski przedstawił informację  
z analizy oświadczeń majątkowych - składanych na koniec kadencji - Radnych Rady 
Gminy w Wilkowie oraz odczytał pismo z Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 
NZOZ w sprawie potrzeby utworzenia izby wytrzeźwień.  
 
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Ad.3. Interpelacji nie wniesiono. 
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Ad.4. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilków za pierwsze 
półrocze 2010r. oraz uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej 
w Opolu na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilków 
za pierwsze półrocze 2010r. przedstawiła Skarbnik Gminy Wilków p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek. 
 
Radni nie wnieśli zapytań. 
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilków za pierwsze półrocze 
2010r. oraz uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Opolu 
na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilków  
za pierwsze półrocze 2010r. stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 
 
Ad.5. Informacje dotyczące funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Wilków w roku 
szkolnym 2009/2010 przedstawili dyrektorzy placówek oświatowych. 

Ponadto Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach  
p. mgr Krystyna Sochalska zwróciła uwagę na wzrost końcowych wyników nauczania 
oraz na bardzo dobrze układającą się współpracę szkoły z rodzicami. 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wilkowie p. mgr Irena Szajda zwróciła 
uwagę na pilną potrzebę budowy nowego budynku przedszkola oraz na 
pozyskiwanie z zewnątrz środków, które w dużej część wspomagają zaspokajanie 
potrzeb przedszkola. 

Radny p. Jan Binerat zapytał, czy zdarzały się przypadki, kiedy dziecko nie 
było przyjęte do przedszkola. 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wilkowie p. mgr Irena Szajda wyjaśniła, 
iż takie sytuacje miały miejsce. Wynika to z faktu, że przedszkole jest 
jednooddziałowe i więcej niż 25. dzieci nie można przyjąć. Weryfikacja kandydatów 
odbywa się według przyjętych kryteriów przez powołaną w tym celu komisję.  

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu p. mgr Tadeusz Młynarski 
zwrócił uwagę na dobrze rozwijającą się współpracę szkoły z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną w Namysłowie. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wilkowie p. mgr Roman Półrolniczak 
wyraził niezadowolenie ze słabego wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz z braku 
możliwości organizacji większej liczby godzin zajęć pozalekcyjnych związanej  
z brakiem transportu dla uczniów w godzinach popołudniowych. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski zapytał o występowanie  
na terenie Gimnazjum przemocy i narkomanii. 
  Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wilkowie p. mgr Roman Półrolniczak 
wyjaśnił, iż problemy te są mu znane. W Publicznym Gimnazjum w Wilkowie 
narkomanii nie stwierdzono, natomiast przemoc bywa incydentalna i spotyka się  
z natychmiastową reakcją ze strony szkoły. Kontrolowanie tych zjawisk wspomaga 
monitoring.  
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował,  
że szkoły ponadgimnazjalne w Namysłowie mają dobrą opinię dotyczącą 
przygotowania i poziomu wiedzy dzieci z Gimnazjum z Wilkowa.  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski podkreślił dobry poziom 
funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Wilków. Zwrócił uwagę na istotną rolę  
i zaangażowanie Dyrektorów, z jakim stają przed problemami codzienności  
a w związku z tym, iż dzisiejszy dzień 14 października jest Dniem Edukacji 
Narodowej na ręce Dyrektorów składa wiązanki kwiatów z życzeniami dalszej 
owocnej współpracy i wytrwałości w kontynuacji tego odpowiedzialnego zadania – 
edukacji młodego pokolenia. 
 
Informacje dotyczące funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Wilków w roku 
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szkolnym 2009/2010 stanowią załączniki nr 7, 8, 9 i 10 do protokołu.  
 
Ad.6. 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 budżetowych w dziale 758 – 
Różne rozliczenia, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy oświatowej  
z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych, przeniesień wydatków 
inwestycyjnych pomiędzy paragrafami, w związku z koniecznością podziału kosztów 
na kwalifikowane i niekwalifikowane oraz zmniejszenia przychodów budżetowych,  
co powoduje zmniejszenie deficytu o 200.000 zł. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XLI/249/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok, 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 

2) 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 woli nabycia nieruchomości przez właściciela 
działki przyległej na poprawienie warunków zagospodarowania tej działki. 
Działka ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, zatem nie 
może być zbyta w drodze przetargu. Wobec powyższego 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 10 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XLI/250/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu; 
 

3) bezprzetargowego zbycia 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 przez obecnego 
użytkownika wieczystego tj.: Banku Spółdzielczego w Namysłowie. 



 4

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 przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XLI/251/10 w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości 
położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 
 
Ad.7. 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 14 
do protokołu. 
 
Ad.8. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.9.  Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.10. Radny p. Jan Binerat zapytał o możliwość zorganizowania dodatkowego 
przewozu dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych.  
 Wójt Gminy Wilków poinformował, że problem ten zostanie przeanalizowany.  
  

Sołtys wsi Pągów p. Marian Radziński przypomniał o potrzebie zaopatrzenia 
wsi w kontener KP-7. 
  

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował o terminach odbioru 
odpadów komunalnych wielkogabarytowych, które przypadają na dzień 21 i 22 
grudnia br. 
 
 Sołtys wsi Młokicie p. Edward Jaśnikowski zwrócił uwagę na potrzebę 
kontynuacji regulacji koryta rzeki Widawy celem uniknięcia podtopień okolicznych łąk 
i pól. 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż na prace związane  
z regulacją koryta rzeki nie ma bezpośredniego wpływu jednakże zostanie w tej 
sprawie skierowane zapytanie do odpowiednich instytucji.  
 
Ad.11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XLI sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 


