
Protokół  Nr III /02 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  30 gru dnia  2002 r. 

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

12
00

 - 15
00

.  
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych - według listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Wójt Gminy     - Pan Zygmunt Szulakowski, 
- Sekretarz Gminy    - Pani mgr Irena Wagner-Cichosz, 
- Skarbnik  Gminy    - Pani Sabina Różniecka, 
- Kierownik Referatu UG   - Pan inż. Jan Kamiński, 
- Inspektor d/s Kadrowych   - Pani Honorata Rosińska, 
- Kierownik GOPS    - Pani mgr Stanisława Witek, 
- Inspektor d/s Budownictwa  - Pan inż. Mieczysław Matuszewski, 
- Przedstawiciel Biura Projektowego 
  w Opolu     - Pani mgr Helena Nowik 
oraz sołtysi i osoby zaproszone, w tym dyrektorzy szkół i przedszkola według list 
obecności stanowiących  załączniki  nr 2 i 3 do niniejszego  protokołu. 
 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk, 
który przywitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił projekt porządku obrad 
sesji: 
1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Podjecie uchwał w sprawie: 
    1) uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok, w tym: 
         a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
         b) odczytanie opinii Składu  Orzekającego  Regionalnej   Izby   Obrachunkowej 
     w  Opolu o projekcie  budżetu na 2003 r., 
         c) odczytanie     opinii     i     wniosków     Komisji    Rady    Gminy    przez    ich   

  przewodniczących, 
         d) stanowisko Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych Komisji, 
         e) dyskusja, 
          f) głosowanie każdego wniosku, 
         g) głosowanie uchwały budżetowej. 
     2) uchwalenia     zmian    miejscowego    planu     ogólnego     zagospodarowania   
          przestrzennego  Gminy  Wilków, 
     3) przystąpienia    do    sporządzenia     zmian     miejscowego    planu   ogólnego    
         zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wilków, 
     4) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  
         gminy, 
     5) uchwalenia    gminnego    programu   profilaktyki   i  rozwiązywania  problemów  
         alkoholowych na 2003 rok, 
     6) powołania  Komisji  doraźnej  celem  opracowania  zmian   w   Statucie  Gminy   
         Wilków. 
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5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych. 
7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie sesji Rady Gminy. 
 Radny - p. mgr Bogdan Zdyb  zawnioskował  aby  na  przyszłość  w  porządku 
obrad sesji nie ujmować punktu otwarcie sesji i zamknięcie sesji bowiem to wynika  
z obowiązków Przewodniczącego rady Gminy, ponadto otwarcie sesji nastąpiło już 
przed przedstawieniem projektu  porządku obrad. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt porządku obrad pod głosowanie 
z uwzględnieniem zgłoszonego wniosku 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3.  Interpelacji nie wniesiono. 
Ad. 4.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  i  poddał  pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawie: 
1) uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. 
     a) projekt uchwały budżetowej odczytała Skarbnik Gminy - p. Sabina Różniecka. 
          Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  6.752.593,- zł w tym: 
 - dochody własne i subwencje    5.405.839 
 - dotacje celowe na zadania zlecone      610.236 
 - dotacje celowe na zadania powierzone          8.622 
 - dotacje z funduszy celowych na 
    finansowanie inwestycji        718.800 
 - pozostałe dotacje             9.096 
          Ustala się wydatki i rozchody budżetu gminy w wysokości  6.752.593 zł w tym: 
 - wydatki bieżące      5.250.435 
 - wydatki na zadania zlecone       610.236 
 - wydatki na zadania powierzone           8.622 
 - wydatki majątkowe        805.500 
 - rozchody            77.800 
 Nadwyżkę   budżetową   w   kwocie   77.800 zł   przeznacza   się   na    spłatę    
           rozchodów. 
     b) uchwałę   Składu   Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu 
          w  sprawie  opinii  o  przedłożonym   przez  Zarząd  Gminy   Wilków   projekcie  
          budżetu gminy na 2003 rok odczytała Skarbnik Gminy  - p. Sabina Różniecka. 
          Skład   Orzekający   Regionalnej   Izby   Obrachunkowej  w  Opolu pozytywnie  
          zaopiniował przedłożony projekt budżetu Gminy Wilków na 2003 rok. 
          Uchwała   Nr 383/2002    z   dnia   5  grudnia   2002 r.   Składu   Orzekającego 
          Regionalnej    Izby    Obrachunkowej     w    Opolu    stanowi    załącznik    nr 4  
          do protokołu; 
     c)  Przewodniczący     Komisji     Budżetowej     i     Rozwoju     Gospodarczego  -  
          p. mgr   Bogdan   Zdyb  odczytał   opinię  do  projektu  budżetu  Gminy Wilków  
          na 2003 rok.  
          Na wspólnym posiedzeniu Komisje Rady Gminy  w  dniu 23 grudnia 2002 roku 
          pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2003 r. ze wskazaniem następują 
          cych wniosków: 
  - oszczędne  gospodarowanie  środkami  finansowymi, co  wpłynie na zmniejszenie   
     wydatków w budżecie gminy, 
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   - przy   projektowaniu   budżetu   gminy   na   następne   lata   opracować   politykę  
     podatkową. 
     Opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
d) Wójt  Gminy  - p. Zygmunt Szulakowski   zajął  następujące  stanowisko  do  opinii 
     i wniosków Komisji Rady Gminy: 
     Jak   wynika   z   przedstawionego  projektu  budżetu  i  dyskusji  prowadzonej  na  
     wspólnym posiedzeniu Komisji, budżet ten nie jest budżetem rozwojowym. 
     Jest   to   budżet    przetrwania.  Zapewniamy    jednak   tym   budżetem   stabilne  
     i  bezpieczne  funkcjonowanie  gminy.  Zapewniamy   bezpieczeństwo  finansowe  
     dla naszej oświaty i jej otoczenia. 
     Potwierdzamy   tym   budżetem  stabilność  finansową dla przedszkoli, Gminnego  
     Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  Domu  Kultury. 
     Wszystkim   innym   uczestnikom  tego  budżetu  zapewniamy   niezbędną pomoc 
     w realizacji ich podstawowych zadań. 
 e) w dyskusji głos zabrali: 
     radny  -  p.  Władysław   Zychowicz    zwrócił   szczególną  uwagę  na  oszczędne 
     gospodarowanie.  Rada  Gminy   już   poczyniła   pewne    kroki   w   tej   sprawie, 
     bowiem    utrzymała   diety   radnych   na   poziomie   ubiegłej   kadencji   a  także 
     przyznano  pobory  Wójtowi  Gminy  niższe  niż  jego  poprzednikowi. 
     Oszczędności     tych     nie    można     zmarnować.   Wygospodarowaną    kwotę  
     w  przyszłym  budżecie   przeznaczyć  na  inwestycje. 
     Podniesiono   stawki   podatkowe,   co   spowoduje    zdaniem   radnego   jeszcze   
     większe   zaległości   podatkowe.  Rolników   nie stać  będzie  na  płacenie  coraz    
     większych podatków.   
     Uważa,    że    od    przyszłego      roku     Rada      Gminy       zacznie      obniżać 
     stawki  podatkowe, co wpłynie na rozwój gospodarczy gminy; 
     radny  -   p.  Szczepan   Mielczarek   zwrócił  uwagę  radnemu - p. Zychowiczowi,  
     że  nie  tylko  rolnicy  płacą  podatki.  Podatki   płacą  również   firmy   a im  więcej    
     zatrudnia się pracowników tym większy wpływa podatek dochodowy. 
 f) radni nie zgłosili wniosków do projektu budżetu gminy na 2003 rok; 
g) Przewodniczący rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
    Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
    Uchwała  Nr III/18/02 w  sprawie  uchwalenia  budżetu   gminy   Wilków   na  2003    
    rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu; 
 
2) uchwalenia  zmian  w   miejscowym   planie   zagospodarowania   przestrzennego  
     gminy Wilków obejmujących wsie Dębnik, Idzikowice, Krzyków, Lubska, Młokicie,  
     Pągów, Wilków i Wojciechów. 
     Wyjaśnień  udzieliła projektantka dokonująca zmian w planie zagospodarowania -   
     p. mgr Helena Nowik. 
     Dotychczasowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  z  mocy prawa      
     traci moc. W związku z tym Rada Gminy w  Wilkowie  w 2000 r.  podjęła  uchwałę 
     o    przystąpieniu    do    sporządzenia    zmian    miejscowego    planu   ogólnego  
     zagospodarowania   przestrzennego     gminy      obejmujących      wsie    Dębnik,          
     Idzikowice, Krzyków,  Lubska, Młokicie, Pągów, Wilków i Wojciechów. 
     Zakres  planu  obejmuje  ustalenie   nowego  przeznaczenia   terenów   oraz   linii      
     rozgraniczających tereny o różnym  przeznaczeniu i różnym  sposobie  użytkowa-     
     nia,  warunków  zabudowy,  zasad  zagospodarowania  terenów  objętych zmianą  
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     planu, warunków wynikających z ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowe- 
     go, zasad wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 
     Obowiązującymi   ustaleniami   regulacyjnymi   i   funkcjonalnymi   planu   są: 
     granice   obszaru   objętego   planem,   linie   rozgraniczenia   terenów  o  różnym 
     przeznaczeniu lub o różnych warunkach zabudowy  i   zasad  zagospodarowania,  
     symbole   przeznaczenia   terenów,   nieprzekraczalne   linie   zabudowy.    
     Inspektor p. inż. Mieczysław Matuszewski  poinformował, że w planie uwzględnio- 
     no wszystkie wnioski zgłoszone przez mieszkańców gminy. 
     Radni nie wnieśli wniosków ani zastrzeżeń. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
     Uchwałą Nr III/19/02 w sprawie jw stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 
 
3)  przystąpienia do sporządzenia zmian  miejscowego  planu  ogólnego zagospoda- 
     rowania przestrzennego gminy Wilków. 
     Wyjaśnień udzielił Kierownik Referatu - p. inż. Jan Kamiński. 
     Poprzednia uchwała ze względu na brak środków finansowych ograniczała się do  
     zmian planu zagospodarowania przestrzennego tylko w kilku wioskach. 
     Ponieważ obecny plan zagospodarowania obowiązywał  będzie jeszcze w 2003 r. 
     zachodzi  konieczność  przystąpienia  do  dokonania zmian w pozostałych wsiach  
     tj w Wojciechowie,   Pielgrzymowicach,   Bukowiu,   Pszenicznej,   Jakubowicach,  
     Wilkowie  i  Dębniku. 
 Radny  -  p.  Władysław  Zychowicz  zawnioskował  aby  rozważyć  możliwość 
     wykupienia terenu po byłym skupie lnu w Wilkowie. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
     Uchwała Nr III/20/02 w sprawie jw.  stanowi załącznik nr 8 do protokołu; 
 
4) uchwalenia  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem 
     gminy. 
     Wyjaśnień udzielił Kierownik Referatu - p. inż. Jan Kamiński. 
     Zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym zasobie gminy 
     i  o  zmianie  Kodeksu  Cywilnego  zachodzi  konieczność  uchwalenia  programu 
     gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
     Program  ten  wiąże  się  również  z  przyznawaniem  dodatków mieszkaniowych. 
     W 2003 roku w zasobach gminy  pozostanie 12  mieszkań. Planuje  się  sprzedaż 
     2 mieszkań w Bukowiu. Na dzień dzisiejszy  pozostaje nie zasiedlone mieszkanie 
     w Dębniku, które również przeznaczone zostało do sprzedaży. 
     W  latach  następnych  planowana  jest  sprzedaż  mieszkania   w   Idzikowicach,  
     mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Wilkowie i  mieszkania  w budynku przedszkola  
     w Wilkowie. 
     Radni nie wnieśli uwag. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
     Uchwała Nr III/21/02 w sprawie jw.  stanowi załącznik nr 9 do protokołu; 
 
 
 



 

 

5 

5) uchwalenia   programu   profilaktyki   i   rozwiązywania   problemów  alkoholowych 
     na 2003 rok. 
     Wyjaśnień   udzielił   Przewodniczący   Komisji   ds.   rozwiązywania    problemów 
     alkoholowych - p. mgr Zbigniew Maliński.     
     Przedstawił   zadania  i  sposób  ich  realizacji   wynikające z  programu programu     
     profilaktyki   i  rozwiązywania   problemów   alkoholowych,   a   także   preliminarz    
     wydatków  w 2003 r.  na  realizację  
     tego programu w wysokości 36.900,- zł. 
     Radny - p. mgr Bogdan Zdyb poprosił o wyjaśnienie  przeznaczenia   funduszy na 
     remont świetlicy w Idzikowicach. Świetlica ta była remontowana w ub. roku. 
 Wyjaśnień udzielił Kierownik Referatu -p. inż. Jan Kamiński.  
     Wystąpiły    zacieki   sufitu   i   będzie  to  drobny  remont  dachu  i   pomalowanie 
     pomieszczenia. 
 Radny - p. Władysław  Zychowicz   stwierdził,  że  na terenie gminy rozwinięta  
     jest dystrybucja i sprzedaż alkoholu z nielegalnych źródeł  i  nic  w tej sprawie się 
     nie robi. 
 Kierowniczka   GOPS  stwierdziła,  że  jest  to  problem  złożony    jest  
      to sprawa Policji, która aby ukarać musi udowodnić z nielegalnego źródła. 
     Radny - p. Jan  Siutryk   zawnioskował  aby  rozpropagować  działalność  Komisji 
     do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych przez lokalną prasę. 
 Przewodniczący  Komisji  ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zwrócił  
     się do radnych i sołtysów o współpracę.  
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
     Uchwała Nr III/22/02 stanowi załącznik nr 10 do protokołu; 
 
6) powołania Komisji doraźnej celem opracowania  zmian  w Statucie Gminy Wilków.   
     Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy - p. mgr Irena  Wagner - Cichosz. 
     W   związku   ze   zmianami   w   ustawie   o   samorządzie   gminnym    zachodzi 
     konieczność dokonania zmian w Statucie Gminy Wilków. 
     Celem dokonania tych zmian należy powołać Komisję doraźną. 
     Radni zgłosili następujące kandydatury: 
     1. Pan Bogdan Zdyb  - Przewodniczący 
     2. Pani Beata Kuchno  - Członek 
     3. Pan. Dariusz Kuśmierczyk - Członek 
     4. Pan Jan Siutryk  - Członek 
     Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
           Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
     Uchwała Nr III/23/02 w sprawie jw.  stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 5.  Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie.   
 
Ad. 6.  Interpelacji nie zgłoszono. 
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Ad. 7.  Zapytania i wolne wnioski. 
 

Radny -  p. Władysław  Zychowicz  wnioskował  aby  przygotować informację 
w sprawie stawek podatkowych w poszczególnych gminach Powiatu 
Namysłowskiego. 
 
 Wójt   Gminy  -  p.  Zygmunt  Szulakowski  podziękował  radnym  za  podjęcie 
uchwały budżetowej. Stwierdził, że  w  budżecie  nie  można  pozwolić  na  to  aby 
wydatki projektować bez dokładnej analizy. 
Jako Wójt przestrzegać będzie prawa i rada musi mieć pełną  gwarancję,  że  budżet 
będzie  realizowany  prawidłowo. Wiele   spraw   będzie   porządkowanych  wspólnie 
z Radą Gminy. 
 Z  okazji  zbliżającego  się  Nowego  2003  roku Przewodniczący Rady Gminy 
złożył wszystkim obecnym  na  sesji  życzenia zdrowia  oraz  wszelkiej  pomyślności  
w życiu osobistym  i  pracy  zawodowej. Za pośrednictwem sołtysów składa życzenia 
noworoczne wszystkim mieszkańcom gminy.  
 
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy 
- p. Dariusz Kuśmierczyk podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach   
i  zamknął  III sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 


