
Protokół Nr XLII/10 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 12 listopada 2010r. 

 
Sesja Rady Gminy odbyła się w Bogacicy w godz. 1300 – 1430. 

 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 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 
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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok; 
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Wilków na 2011 rok; 
3) udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Namysłowie  

w 2010 roku; 
4) uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2011; 

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, położonej  
w Bukowiu stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Opolu; 

6)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w Wilkowie, stanowiącej własność Gminy Wilków. 

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

6.  Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w Wilkowie za okres kadencji 2006-
2010. 

7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych. 
8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad XLII 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 poinformował, iż XLII sesja 
Rady Gminy jest ostatnią sesją w kadencji 2006-2010r. 
 
Ad.3. Interpelacji nie wniesiono. 
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Ad.4. 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 Wilków p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że projekt 
uchwały zakłada dokonanie zmniejszenia dochodów  budżetowych w dziale 758 – 
Różne rozliczenia, w związku z decyzją Ministra Finansów , zmniejszającą część 
oświatową subwencji na 2010 rok, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w kwocie 
834.938 zł. Zadania, w których dokonano zmniejszenia planu wydatków będą 
realizowane w 2011 roku i latach następnych.  
Zmniejszenie dotyczy przekazania do Spółki „EKOWOD” kwoty 500.000 zł celem 
zwiększenia udziałów i wykonania przez Spółkę sieci kanalizacyjnej na trasie 
Namysłów - Wilków oraz zadania budowy kanalizacji w Wilkowie, Idzikowicach  
i Jakubowicach z udziałem środków Funduszu Spójności. Zmniejszenie wydatków 
powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 800.000 zł oraz dokonanie 
przeniesień wydatków na kwotę 28.850 zł. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XLII/252/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok, 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu; 
 

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
Wilków na 2011 rok. 
 

Skarbnik Gminy Wilków p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała,  
że podstawa do opracowania projektu uchwały są stawki ogłoszone przez 
Ministerstwo Finansów. Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym 
roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półroczu roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy 
( wskaźnik wynosi 2,6%). 
Uchwalone przez Radę Gminy stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek 
ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XLII/253/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2011 rok, stanowi załącznik nr 5  
do protokołu; 
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3) udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Namysłowie  
w 2010 roku. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, że pomoc 
finansowa dotyczyć będzie pomocy zakupu sprzętu służącego do badania 
trzeźwości. Pomocy finansowej w kwocie 450,00 zł na ten cel udzielają wszystkie 
gminy naszego powiatu.  
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XLII/254/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu 
Powiatowemu w Namysłowie w 2010 roku, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 4) uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2011. 

 
Podinspektor ds. kultury i sportu p. Dorota Birska poinformowała, że współpraca  

z organizacjami pozarządowymi jest ustawowym obowiązkiem samorządu gminnego. 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na Radzie 
Gminy spoczywa obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 
Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, których działalność związana jest z realizacją 
zadań publicznych Gminy. W związku z przeprowadzonymi konsultacjami na terenie 
Gminy Wilków, wpłynęły dwa wnioski dotyczące miedzy innymi zwiększenia kwoty 
dotacji.  
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XLII/255/10 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2011, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, położonej  
w Bukowiu stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 
w Opolu. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, że projekt uchwały 
opracowano na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego  
w Opolu dotyczący przekazania drogi w Bukowiu (ul. Jesionowa) na rzecz Gminy 
Wilków. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
 
Uchwała Nr XLII/256/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości, położonej w Bukowiu stanowiącej własność Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 6) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w Wilkowie, stanowiącej własność Gminy Wilków. 

 
Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, że projekt uchwały 

dotyczący sprzedaży działki opracowano w związku ze zmianą dzierżawcy 
przedmiotowej nieruchomości, który złożył wniosek dotyczący jej nabycia. 
Dotychczasowy dzierżawca ze względu na wiek zrezygnował z dzierżawy na rzecz. 
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym sprzedana 
zostanie na rzecz obecnego dzierżawcy.  
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XLII/257/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wilkowie, stanowiącej własność Gminy 
Wilków, stanowi załącznik nr 9 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 10 
do protokołu. 
 
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w Wilkowie za okres kadencji 2006-
2010 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski. Poinformował 
między innymi o ilości posiedzeń Rady Gminy oraz posiedzeń Komisji Rady Gminy, 
ilości i tematyce podjętych uchwał i frekwencji radnych. 
 
Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w Wilkowie za okres kadencji 2006-2010 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad.7. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.8.  Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
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Ad.9. Radny p. Wiesław Kowalczyk wyraził uznanie dla pracy Wójta Gminy  
p. Zygmunta Szulakowskiego jako gospodarza Gminy i pracodawcy, który umiejętnie 
prowadził Gminę i Urząd przez lata swojego urzędowania. Słowa pochwały skierował 
także do pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie. Podkreślił dobrą atmosferę pracy 
w Urzędzie Gminy oraz wysoką kulturę osobistą osób w nim pracujących jako istotne 
czynniki podnoszące poziom świadczonych usług. Podkreślił istotny wpływ na 
funkcjonowanie Urzędu, jaki ma osoba Sekretarz Gminy Wilków, która swoją 
postawą, kompetencją, kulturą osobistą daje przykład pracownikom. 
 
 Radny p. Marek Bratosiewcz podkreślił, iż przez lata współpracy Radnych  
i Wójta udało się zjednoczyć Gminę i pozostawić po sobie wiele załatwionych spraw  
i działań, które w znacznym stopniu podniosły poziom życia gminnej społeczności.  
 
  Sołtys wsi Pągów p. Marian Radziński podziękował Radzie Gminy oraz 
Wójtowi Gminy za lata dobrze układającej się współpracy.  
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski podziękował za wieloletnią 
dobrze układającą się współpracę z Radą Gminy w Wilkowie, czego dowodem jest 
widoczny rozwój Gminy Wilków. Dzięki wzajemnemu wsparciu i zrozumieniu można 
było zrealizować wiele inwestycji i podjąć się działań, które w znaczącym stopniu 
podniosły poziom życia gminnej społeczności.  
 
  Radny p. Szczepan Mielczarek zwrócił się z prośbą, aby poinformować 
komitety wyborcze by nie wieszały plakatów wyborczych na przystankach. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski wręczył pamiątki z herbem 
gminy dla Wójta Gminy, Radnych i Sołtysów i oraz wręczył podziękowanie  
za współpracę Dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilków  
a także pracownikom Gminy.  
 
Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XLII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 
 


