
Protokół  Nr IX/03 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia   2 gru dnia 2003 r. 

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

13
00

 –   1530. 
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 ds. Kadrowych  
  i Oświaty     - Pani Honorata Rosińska 
oraz sołtysi i osoby zaproszone 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. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 

2. Interpelacje radnych. 

3. Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej  Wójta  Gminy oraz   

z   wykonania uchwał Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2003 r.; 

2) zmiany uchwały Nr II/13/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji  

o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji  

na podatek od nieruchomości; 

3) zmiany uchwały Nr II/12/02 Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia 13 grudnia 2002 r. zmieniającej uchwałę 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; 

4) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  

 od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2004 rok; 
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5) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych  

na terenie Gminy Wilków. 

6) przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami  

i paragrafami na 2003 rok. 

      5.  Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 

      6.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2  interpelacje radnych. 

      7.  Zapytania i wolne wnioski. 

 
Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie. 
 
Ad. 1 . Przewodniczący Rady Gminy  p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk  wyjaśnił 
obecność na sesji młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie, która wynika  
z realizacji  programu pod nazwą „Szkoła z klasą” organizowanego przez „AGORĘ” 
pod patronatem Jolanty Kwaśniewskiej, do jakiego przystąpiło Gimnazjum. Celem 
programu jest zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem samorządu gminnego oraz 
jednostek samorządowych. 
Przypomniał również o możliwości skorzystania ze szkoleń organizowanych przez 
Związek Gmin Śląska Opolskiego. 
 
Ad. 2. .Interpelacji nie zgłoszono. 

 
Ad. 3 . 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. Przedstawił także realizację 
uchwał  Rady Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. Ponadto poinformował  
radnych o sprawach dotyczących: 

- budowy  wodociągu  tranzytowego w  Krzykowie oraz modernizacji wodociągu    
     Jakubowice – Idzikowice; 
- wniosku w sprawie budowy, rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej, 

oczyszczalni ścieków i  sieci wodociągowej w powiecie Namysłowskim; 
- planowanej inwestycji w Wilkowie w zakresie utylizacji odpadów; 
- przeprowadzonych spotkaniach informujących o możliwości składania 

wniosków  na dopłaty bezpośrednie dla rolników ze środków Unii Europejskiej 
zorganizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

- zorganizowania kolejnego wyjazdu połączonego z badaniem 
mammograficznym dla kobiet z terenu Gminy Wilków; 

- konieczności dokonania remontów celem przystosowania pomieszczeń,  
do których zostaną przeniesione: biblioteka, GOPS oraz oddział przedszkolny 
wynikłej ze sprzedaży nieruchomości będącej dotychczasową siedzibą  
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ww placówek; 
- realizowania remontu świetlicy wiejskiej w Pszenicznej. 

Radny p. Jan Binerat  poprosił, aby w sprawozdaniu międzysesyjnym Wójta 
Gminy Wilków zamieszczać informację dotyczącą wysokości kwot za jakie zostały 
sprzedane działki oraz nieruchomości wystawione do przetargu. 

 Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski przypominając,  
że szczegółowe informacje dotyczące działek wystawionych do przetargu 
wywieszane są na tablicach ogłoszeń, są także dostępne u pracowników Urzędu 
Gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy Wilków p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk poprosił 
o przybliżenie tematu spalarni śmieci. 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, że spalarnia przerabia 
ok. 280 000 ton odpadów rocznie czyli w zasadzie wszystkie śmieci z naszego 
województwa. Cała inwestycja miałaby nas kosztować ok. 235 000 000 $. Inwestycja 
nosi nazwę termoselekt czyli unieszkodliwianie odpadów.  
  Przewodniczący Rady Gminy Wilków p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 
poprosił aby w materiałach przygotowywanych dla radnych zamieszczać zestawienia 
porównawcze dotyczące np. ubiegłorocznych stawek podatkowych i proponowanych 
na rok przyszły. 
Przypomniał również, że na poprzedniej sesji Wójt Gminy Wilków zobowiązał się 
przygotować zarys budżetu, który przede wszystkim określiłby wydatki jakie czekają 
Gminę w nadchodzącym roku. 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski przedstawił przede wszystkim 
inwestycje, które należałoby zrealizować w nadchodzącym roku budżetowym.  
Do takich przedsięwzięć należą między innymi: 
      -    budowa dróg (Pągów, Bukowie); 

- modernizacja sieci wodociągowej Krzyków – Jakubowice – Idzikowice; 
- realizacja programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska; 
- partycypacja w kosztach rozbudowy wysypiska śmieci Ziemiełowicach; 
- budowa kanalizacji w Wilkowie; 
- zakończenie remontów świetlic wiejskich; 
- informatyzacja Urzędu Gminy; 

 
Sprawozdanie z działalności miedzysesyjnej Wójta Gminy Wilków stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk ogłosił 
przerwę w posiedzeniu Rady Gminy Wilków od godz. 1400 do 1410. 
 
Ad. 4.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  i  poddał  pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 
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1) zmian w budżecie gminy na 2003 r. 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy – p. Sabina 

Różniecka. 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

      Uchwałę podjęto   jednogłośnie. 
Uchwała Nr IX/49/03 w sprawie jw.  stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

2) zmiany uchwały Nr II/13/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia  

2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach  

i obiektach  budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości; 

 Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy – p. Sabina 
Różniecka. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
      Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr IX/50/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  6  do protokołu; 
 

3) zmiany uchwały Nr II/12/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia  

2002 r. zmieniającej uchwałę 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 do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy – p. Sabina 

Róniecka. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
      Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr IX/51/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  7  do protokołu.      
 

4) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  

od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2004 rok. 

 

Przewodniczący  Rady Gminy przypomniał, iż na złożony wniosek radnego  
p. Szczepana Mielczarka na posiedzeniu Komisji Rady Gminy w projekcie uchwały 
dokonano zmiany poprzez dodanie w § 2 punktu o brzmieniu „grunty – drogi 
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dojazdowe do: gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej”. 
 

 Radny p. Władysław Zychowicz złożył wniosek aby stawka podatku  
od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej zmniejszyć z kwoty 17,31 zł do kwoty 
15,00 zł. 
 
 W porównaniu z innymi dużo większymi gminami, w których podatek  jest taki sam,  
a  przedsiębiorczość jest dużo bardziej rozwinięta należy wesprzeć lokalną 
przedsiębiorczość, zachęcić innych do inwestowania na naszych terenach poprzez 
dokonanie zmniejszenia stawki podatku, o którym mowa we wniosku.  
  
 Radny p. Jerzy Parkitny złożył wniosek o wykreślenie z projektu uchwały  
 zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2004 rok 
określonego w § 2 pkt. 2 w brzmieniu: grunty – drogi dojazdowe: do gruntów rolnych  
i leśnych oraz obiektów użyteczności publicznej. 
 
 Radny p. Szczepan Mielczarek  złożył wniosek o podtrzymanie w projekcie 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień  
w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2004 rok,  § 2 pkt. 2. 
Przy podziale dróg na 3 kategorie w przypadku spółki „PAGRO” dróg o tym samym 
numerze działki spółka nie posiada natomiast drogi wspólnego użytkowania zostaną 
przekazane Gminie Wilków. Dróg tych jest to około 85% czyli około 8041,89 m2.  
Gdyby nastąpiło przejęcie przez Wójta dróg wspólnego użytkowania, to koszt tego 
przedsięwzięcia za rok 2003 wyniesie 58.670,00 zł. Należy się zastanowić również 
nad aspektem społecznym tej sprawy. Spółka „PAGRO” nie jest państwowym 
gospodarstwem rolnym, żaden rolnik płacąc podatek nie pozwoli aby spółka 
korzystała z tej drogi.  
 
 Radny p. Marek Bratosiewicz złożył wniosek aby w projekcie uchwały  
w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  
od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2004 rok dokonać zmiany poprzez 
zmianę stawki z 0,12 zł na 0,08 zł w §1 pkt. 1 ppkt. C oraz wykreślenie zwolnienia 
określonego w § 2 pkt. 2. 
 
 Przewodniczący Rady zapytał Radnego p. Jerzego Parkitnego czy wobec 
wniosku Radnego p. Marka Bratosiewicza wycofuje wcześniej zgłoszony przez siebie 
wniosek.  
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 Radny p. Jerzy Parkitny wycofał swój wniosek o wykreślenie z projektu 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień  
w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2004 rok,  § 2 pkt. 2  
w brzmieniu: grunty – drogi dojazdowe: do gruntów rolnych i leśnych oraz obiektów 
użyteczności publicznej. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 
poddał wniosek Radnego p. Władysława Zychowicza pod głosowanie. 
 

Za wnioskiem głosowało 10 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych, 
głosów przeciwnych nie było. 
 Wniosek został przyjęty większością głosów. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 
poddał wniosek Radnego p. Marka Bratosiwicza pod głosowanie. 
 

Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się od głosu  
7 radnych. 
 Wniosek został przyjęty większością głosów. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie 
zaznaczając, że Radni głosują na projektem uchwały zawierającym zmiany  
ze zgłoszonych i przegłosowanych przez radnych wniosków. 

 
      Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się  
od głosu 3 radnych. 
 Uchwałę podjęto większością głosów. 
Uchwała Nr IX/52/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  8  do protokołu.  

   
5) określenia  wysokości  stawek w podatku  od  środków  transportowych   

na terenie  Gminy Wilków. 

 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
      Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr IX/53/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  9  do protokołu.  
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6) przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami  

na 2003 rok. 

 Radni nie wnieśli uwag anii zapytań. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
      Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr IX/54/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  10  do protokołu.  
 
Ad. 5.  Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie.   
 
Ad. 6. Interpelacji nie zgłoszono.  
 
Ad. 7.  Zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy - 
p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach   
i  zamknął  IX sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 

Przewodniczący Rady przypomniał wszystkim zebranym o zaplanowanej 
zbiórce funduszy na leczenie dla Katarzyny Wysockiej absolwentki naszego 
gimnazjum, która przebywa obecnie w Katedrze i Klinice Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu z rozpoznaniem AML (ostrej białaczki 
mieloblastycznej). 
 
Protokół z przeprowadzonej zbiórki stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 
 
 
 


