
Protokół  Nr IV /03 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  27  lu tego  2003 r. 

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

13
00

 – 18
30

.  
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 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, 
- Przewodniczący Komisji 
  Rozwiązywania Probl. Alkoholowych - Pan mgr Zbigniew Maliński, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz sołtysi i osoby zaproszone według list obecności 
stanowiących  załączniki  nr 2 i 3 do niniejszego  protokołu. 
Ponadto na sesję przybyli rodzice uczniów ze wsi Pszeniczna i nauczyciele z byłej 
szkoły w Pągowie.  
 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk, 
który przywitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił projekt porządku obrad 
sesji: 
1. Zatwierdzenie porządku obrad. 
2. Interpelacje radnych. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. 
4. Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
    i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pągowie, 
2) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wilków, 
3) zmian w budżecie gminy na 2003 rok, 
4) przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami 

w budżecie gminy na 2003 rok, 
5) zmiany uchwały Nr XXVI/158/01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 

2001 r. w sprawie określenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę 
przedszkoli publicznych, 

6) o zmianie uchwały Nr XXIX/174/2001 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 
listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i wprowadzenia 
zwolnień w podatku od posiadania psów na terenie Gminy Wilków  
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oraz wprowadzenia opłaty administracyjnej, 
7) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków. 

6. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w Wilkowie. 
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje radnych. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie. 
 
Ad. 2.  Interpelacje radnych: 

1) radny p. Wiesław Kowalczyk w sprawie: 
- równego traktowania wszystkich mieszkańców gminy przy naliczaniu 

podatku od nieruchomości. ( Dotyczy to rolników, którzy posiadają 
współwłasność. Jeden z rolników odwołał się do Kolegium 
Samorządowego i jemu obliczono podatek rolny a pozostałym podatek 
od nieruchomości); 

- możliwości zakupu przez rolników gruntów z AWRSP. 
 
Ad. 3.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy – p. Zygmunt 
Szulakowski, który poinformował o ilości wydanych zarządzeń oraz ich treści. 
Poinformował również o ilości i treści podpisanych umów, a także o realizacji uchwał 
Rady Gminy podjętych od początku kadencji. Omówił przebieg odbytych zebrań 
wiejskich. Zebrania odbyły się przy dużej frekwencji mieszkańców. Najlepsze 
zebranie pod względem organizacyjnym odbyło się we wsi Lubska , natomiast 
najniższa frekwencja była we wsi Bukowie i Wilków. Mieszkańcy wszystkich sołectw 
gminy wybrali swoich sołtysów. W  dziesięciu sołectwach to sołtysi z poprzedniej 
kadencji a w dwóch sołectwach – Pągów i Wilków wybrano nowych sołtysów. 
Wójt Gminy poinformował również o przeprowadzonych rozmowach z dłużnikami 
podatków oraz spotkaniach wójtów na szczeblu powiatowym. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zgłosił  wniosek aby od przyszłej sesji radni 
otrzymywali sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej  wójta na piśmie. 
Przewodniczący rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 
Wniosek przyjęto 13 głosami za i 1 wstrzymującym się.  
 
Ad. 4.  Radni otrzymali w materiałach na sesję między innymi sprawozdanie  
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz sprawozdanie Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do zapoznania się. 
Radny p. Marek Bratosiewicz poprosił o przedstawienie składu Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Skład Komisji przedstawił Przewodniczący tej Komisji -  p. mgr Zbigniew Maliński. 
Radny p. Wiesław Kowalczyk zawnioskował, aby członkowie Komisji RPA 
organizowali spotkania, na których informowaliby o kulturalnym spożywaniu alkoholu. 
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Przewodniczący Komisji RPA poinformował, że ze względu na oszczędności komisja 
nie odbywa zbyt często spotkań. 
Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i stanowią one załączniki nr 5 i 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 5.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  i  poddał  pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawie: 

1) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pągowie, 
2) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wilków. 
Z uwagi na to, że oba projekty uchwał są ze sobą powiązane dyskusja dotyczyła obu 
projektów równocześnie. 
Radny p. Wiesław Kowalczyk poprosił o uzasadnienie likwidacji szkoły w Pągowie. 
 Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy  - p. Zygmunt Szulakowski. 
W związku z trudną sytuacją finansową gminy oraz niżem demograficznym (70 
uczniów), co wiązało się z koniecznością nauczania w klasach łączonych z dniem  
1 września 2002 r została zwieszona działalność Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Pągowie. 
Nauczyciele na własną prośbę przeszli do pracy w szkołach funkcjonujących na 
terenie gminy, większość do Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach oraz 
dwóch nauczycieli do Gimnazjum w Wilkowie. Jedna nauczycielka przeszła na 
emeryturę. Pracownicy obsługi zostali zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Wilkowie oraz 
w szkołach w Bukowiu i Idzikowicach a jedna osoba skorzystała ze świadczenia 
przedemerytalnego. 
Organ prowadzący zapewnił uczniom możliwość kontynuowania nauki w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Idzikowicach i Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu – 
dobrze wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie mają zapewniony 
bezpłatny dowóz do tych szkół, czas dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły nie 
przekracza 20 minut. Zagwarantowana jest opieka pedagogiczna nad uczniami 
oczekującymi na powrót do domu. 
 Opolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Pągowie z dniem 31 sierpnia 2003 r. 
 Radny – p. mgr Bogdan Zdyb  zgłosił wniosek aby z obwodu Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bukowiu wyłączyć miejscowość Pszeniczna i włączyć ją w obwód 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach i równocześnie z projektu uchwały  
o likwidacji szkoły w Pągowie wykreślić zapis, że obwód likwidowanej szkoły zostaje 
włączony w strukturę organizacyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu. 
 Radny – p. Wiesław Kowalczyk uważa, że granice obwodów winne pozostać 
bez zmian bowiem rodzice mają wybór, do której szkoły uczęszczać będą ich dzieci. 
Niepokojącym jest natomiast fakt, że z Gimnazjum w Wilkowie odeszło 14 uczniów 
do Gimnazjum w Bierutowie. 
 Radny - p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że rodzice uczniów  
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z miejscowości Pszeniczna nie chcą aby ich dzieci uczęszczały do szkoły w Bukowiu. 
 Wójt Gminy poinformował, że będzie prowadził rozmowy z rodzicami dzieci 
 z Pszenicznej aby w przyszłości posyłali swoje dzieci do szkoły w Bukowiu. 
 Radny – p. Marek Bratosiewicz zwrócił uwagę na to, że cały czas mówi się  
o dwóch szkołach podstawowych a jest jeszcze szkoła w Dębniku. Równocześnie 
zapytał dlaczego szkoła w Dębniku nie ma obwodu. 
 Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy – p. mgr Irena Wagner-Cichosz. 
Gmina Wilków jest organem prowadzącym dla Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Bukowiu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach a także Publicznego 
Gimnazjum w Wilkowie. Jako organ prowadzący gmina ma obowiązek zabezpieczyć  
sieć oraz obwody  dla dzieci z całej gminy – w odniesieniu do szkół prowadzonych 
przez gminę. 
Organem prowadzącym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębniku jest 
natomiast  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. 
 Przewodniczący Rady Gminy – p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk poddał pod 
głosowanie wniosek radnego p. mgr Bogdana Zdyba. 
Za wnioskiem głosowało 10 radnych, 1 przeciw i  3  wstrzymało się od głosowania. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekty uchwał  
z naniesionymi poprawkami w sprawie: 
1) likwidacji  Publicznej Szkoły Podstawowej w Pągowie.  
Uchwałę podjęto 11 głosami za, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymującycy się.   
Uchwała  Nr IV/24/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  do niniejszego  protokołu; 
 
2) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz           
    gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wilków. 
Uchwałę podjęto 11 głosami za, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się. 
Uchwała Nr IV/25/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu; 
 Pani Wiesława Nikodem w imieniu rodziców podziękowała Wójtowi Gminy  
i radnym  Rady  Gminy za  pozostawieniem miejscowości Pszeniczna w obwodzie 
szkoły w Idzikowicach, do której już uczęszczają ich dzieci. 
 
3) zmian w budżecie gminy na 2003 rok. 
     Wyjaśnień do treści uchwały udzieliła Skarbnik Gminy – p. Sabina Różniecka. 
     W   związku   z   pismem   Ministerstwa   Finansów   z   dnia   8   stycznia   2003 r.  
     ustalającego ostateczne kwoty subwencji i udziałów zwiększa  się  plan dochodów  
     budżetowych  o   kwotę   180.327,-  zł  i   plan  wydatków  budżetowych   o   kwotę  
     168.849,- zł  oraz zmniejsza się plan dochodów  budżetowych o kwotę 11.478,- zł. 
     Budżet gminy po zmianach wynosi: 
     Po stronie dochodów - 6.974.118, 73 zł 
     Po stronie wydatków - 6.896.318,73 zł 
     Po stronie rozchodów -      77.800,00 zł 
     Razem:    6.974.118,73 zł 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

     Uchwałę podjęto 10 głosami za, przy 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się. 
     Uchwała   Nr IV/26/03   w   sprawie  jw.  stanowi  załącznik  nr  9   do   niniejszego 
     protokołu;  
    
     4) przeniesień     wydatków      budżetowych      między      działami,    rozdziałami              
         i paragrafami  w budżecie gminy na 2003 rok. 
         Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy – p. Sabina Różniecka. 
         Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych w następujący sposób: 

- zmniejszenia dokonuje się w dziale 801 Oświata i wychowanie  
                w kwocie 69.195,- zł;  

-    zwiększenia   dokonuje   się: w   dziale   010 Rolnictwo i Leśnictwo o kwotę    
18.000,- zł i przeznacza się je na infrastrukturę wodociągową  
i sanitacyjną   wsi,   w   dziale 710 Działalność Usługowa o kwotę 16.470 zł 

                i przeznacza się je na plany zagospodarowania przestrzennego, 
                w   dziale  853 Opieka Społeczna o kwotę 22.977,- zł i przeznacza się je na    
                dodatki   mieszkaniowe,   w   dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza  
                o   zł i dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1.348,- zł. 
 Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby otrzymaną subwencję 
oświatową przeznaczyć na utworzenie rezerwy budżetowej. Jeżeli budżet 
zabezpiecza 80% wydatków oświatowych, to można te środki zatrzymać  
i wydatkować je dopiero w miesiącu październiku. 
 Skarbnik gminy wyjaśniła, że w ciągu roku budżetowego nie można tworzyć 
rezerwy przy budżecie. 
 Radny – p. mgr Bogdan Zdyb stwierdził, że placówki oświatowe już na dzień 
dzisiejszy są niedofinansowane. Dyrektorzy szkół i nauczyciele czynią maksymalne 
oszczędności,  aby te placówki funkcjonowały.  
 Radny – p. Jan Siutryk poprosił o wyjaśnienie § 85446 – dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli. 
 Skarbnik gminy wyjaśniła, że gmina obligatoryjnie musi zabezpieczyć 1% 
planowanego funduszu płac zgodnie z Kartą Nauczyciela. 
 Radny – p. Jan Siutryk stwierdził, że sołectwa mogą mieć w budżecie pewną 
kwotę, zapytał czy nie można utworzyć funduszu sołectwa. 
 Skarbnik gminy wyjaśniła, że w obecnym budżecie nie ma możliwości 
wyasygnowania jakiejkolwiek kwoty na utworzenie funduszu sołeckiego.          
 Radny – p. Jan Binerat poprosił o wyjaśnienie, czy szkoła w Dębniku 
otrzymała subwencję oświatową. 
 Skarbnik  gminy  wyjaśniła, że  dotacja dla szkoły w Dębniku jest ustalana przy 
projekcie budżetu tj w miesiącu grudniu, a rozliczana jest do 10 stycznia roku 
następnego wg wydatków poniesionych na jednego ucznia w szkołach tego samego 
typu prowadzonych przez samorząd. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

     Uchwałę podjęto 12 głosami za przy 2 wstrzymujących się.  
     Uchwała Nr IV/27/03 w sprawie jw stanowi załącznik nr 10 do protokołu; 
 

5) zmiany uchwały Nr XXVI/158/01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 czerwca 
2001 r. w sprawie określenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę 
przedszkoli publicznych. 

      Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy – p. mgr Irena Wagner-Cichosz. 
      Uchwała  Rady   Gminy    Nr XXVI/158/01   określa    opłaty    miesięczne    od    
      jednego    wychowanka.   W   ostatnim   okresie   wpłynęło   do  Urzędu Gminy     
      wiele    o zwolnienie z czesnego. Dlatego też zachodzi   konieczność   dodania     
      zapisu,   że  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach Wójt  Gminy   może      
      zwolnić     rodziców   lub   opiekunów   od   wnoszenia  opłaty  określonej w tej  
      uchwale. 
      Radni nie wnieśli uwag. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
      Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
      Uchwała Nr IV/28/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 
6) o zmianie uchwały  Nr XXIX/174/2001 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 

listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i wprowadzenia 
zwolnień w podatku od posiadania psów na terenie Gminy Wilków oraz 
wprowadzenia opłaty administracyjnej. 

Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy – p. mgr Irena Wagner-Cichosz. 
 Uchwała   Nr   XXIX/174/2001 Rady  Gminy  określała  opłatę  administracyjną  
           za  sporządzenie  testamentu   w  siedzibie  Urzędu Gminy  lub  poza siedzibą 

oraz za   wydawanie    wypisów   i    wyrysów    z    planu    zagospodarowania  
przestrzennego. 

 W  związku  z  ustawowym  określeniem  opłaty  za  sporządzenie  testamentu  
  zachodzi   konieczność   wykreślenia   tego   zapisu   z   uchwały.  Ponadto  za  

wydanie wypisu i wyrysu  z  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  
proponuje się ustalenie następujących opłat: 
- do 5 działek o tym samym symbolu   - 100,- zł 
- każde następne 5 działek o tym samym symbolu -   20,- zł 
- każde następne 5 działek o innym symbolu  -   50,- zł 
Radni nie wnieśli uwag. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr IV/29/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 
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7) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków. 
      Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy – p. mgr Irena Wagner-Cichosz. 
      W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad 
wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 
ogłoszoną w dniu 13.12.2002 r. zachodzi konieczność ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy. 
Rozporządzenie obligatoryjnie ustala płacę zasadniczą w wysokości od 3200,- zł 
do 4300,- zł, dodatek funkcyjny od 1000,- zł do 1450,- zł oraz dodatek specjalny w 
wysokości 20% do 40% liczony od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego. 
 Radny – p. mgr Bogdan Zdyb zgłosił wniosek aby przyznać Wójtowi Gminy 
wynagrodzenie wg najniższych stawek w tabeli. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie i zaproponowane stawki wniesiono do projektu 
uchwały. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
       

Ad. 6 . Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy w Wilkowie 
na 2003 rok. 
Radny – p. Wiesław Kowalczyk zawnioskował aby na sesji w miesiącu kwietniu 
wprowadzić punkt - ocena funkcjonowania oświaty. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie plan pracy rady gminy. 
Plan pracy przyjęto jednogłośnie. 
Przewodniczący Komisji Rady Gminy kolejno przedstawili plany pracy komisji. 
Plany pracy zatwierdzono jednogłośnie. 
Plany pracy rady gminy i komisji rady gminy stanowią załączniki nr 14 – 17 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad.  7.  Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie.   
 
Ad. 8.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje udzielił Wójt Gminy –  
p. Zygmunt Szulakowski. 

- podatek od nieruchomości, o którym mówił radny – p. Kowalczyk 
dotyczy współwłaścicieli. Jeżeli jeden ze współwłaścicieli ( wykładnia 
Kolegium Samorządowego) ma sklasyfikowane grunty i spełnia  
wymogi gospodarstwa rolnego wtedy wszyscy współwłaściciele płacą 
podatek rolny. 

      Od  1 stycznia  br   właściciele, którzy mają sklasyfikowane grunty rolne      
      użytkowane   na    cele    rolnicze    niezależnie    od    powierzchni    są  
      podatnikami  podatku  rolnego w  stawkach 2,5q  lub  5q żyta; 
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- sprawa wykupu gruntów z AWRSP. 
      W miesiącu sierpniu  ub r.  w  Starostwie  Powiatowym  w  Namysłowie  

dokonano  uzgodnień  zasad  zbywania gruntów AWRSP – dotyczyło to  
gruntów „ SMOGPOL” Smogorzów i „ ATTIS”  Jakubowice. Ustalono, że  
grunty te sprzedawane będą w drodze przetargu nieograniczonego. 
Urząd Gminy może zobowiązać się do wywieszenia  wykazów gruntów  
przeznaczonych   do  sprzedaży  a  także  ogłoszenia  o   przetargu   na  
tablicach   ogłoszeń     w    poszczególnych    wsiach    oraz    zamieścić  
ogłoszenie  w „Informatorze Gminnym”, jeżeli termin wydania nie będzie  
kolidował  z  terminem  przetargu. 

 
Ad. 9.  Zapytania i wolne wnioski. 

Radny – p. Władysław Zychowicz w imieniu 7 radnych przedstawił pismo 
skierowane do Wójta Gminy w sprawie nieodpłatnego przekazania lokalu 
mieszkalnego w Dębniku na cele dydaktyczne szkole SPSK w Dębniku. 
 Radny – p. Marek Bratosiewicz  w uzupełnieniu dodał, że przecież z lokalu 
korzystać będą dzieci mieszkańców gminy. 
Ponadto radny – p. Bratosiewicz zwrócił się do Wójta z wnioskiem aby gmina 
pokrywała koszty dowozu dzieci do szkoły w Dębniku. 
 Wójt Gminy odpowiedział, że po zapoznaniu się ze sprawą i po jej 
przeanalizowaniu udzieli odpowiedzi na najbliższej sesji Rady Gminy. 
 Radny – p. Marek Bratosiewicz zgłosił wniosek aby na budynku p. Józefa 
Wysockiego zam. we wsi Lubska -  gmina zainstalowała lampę oświetleniową. 
Budynek usytuowany jest daleko od drogi. Pan Bratosiewicz  zgadza się 
partycypować w kosztach. 
 Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy. W chwili obecnej gmina nie ma środków 
finansowych na zainstalowanie lampy. Z chwilą pozyskania środków sprawa może 
być rozważona.      
 
  W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady 
Gminy - p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował  zebranym  za  udział   
w  obradach  i  zamknął  IV sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 


