
  Protokół Nr XVI/04 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  30 wrz eśnia 2004 r. 

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

w  godz. 13
00

 – 1430. 
 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło  10 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   - Pan inż. Jan Kamiński 
- Kierownik GOPS    - Pani mgr Stanisława Witek 
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  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy -  p.  Zygmunt Pniewski, który 
przywitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił projekt porządku obrad: 
 

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. Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilków za I półrocze 2004 r. 

5. Sprawozdania z funkcjonowania placówek oświatowych.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2004 r., 

2) przyjęcia  zmian w Statucie Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego      

    w  Ligocie Dolnej, 

3) porozumienia międzygminnego, 

4) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego. 

      7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

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

      9 .  Zapytania i wolne wnioski. 

    

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 
 
Ad. 1   Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poinformował, iż nie 
otrzymał od Przewodniczącego Rady Gminy p. mgr inż. Dariusza Kuśmierczyka żadnych 
informacji ani komunikatów celem przekazania ich radnym na sesji. 
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Ad. 2. Interpelację zgłosił: 
- Radny p. mgr Bogdan Zdyb w sprawie uiszczania czesnego w przedszkolu  
w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku lat 6. 
 
Ad. 3. 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. Przedstawił również realizację uchwał Rady 
Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. Ponadto poinformował radnych o sprawach 
dotyczących między innymi: 

- uczestnictwa w radiowej lidze samorządowej. Audycja nadawana będzie  
w dniu 06.10.2004 r w godz. 1000 – 1350; 

- podsumowania dożynek oraz wyrażenia słów podziękowania dla wszystkich, którzy 
wspomogli organizację oraz przeprowadzenie dożynek w Bukowiu, jak również 
poinformował zebranych iż tegoroczne dożynki kosztowały budżet gminy ok. 
1.100,00 zł. 

 
Pisemne sprawozdanie z  działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków  stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Ad. 4.  Informację z wykonania budżetu Gminy Wilków za I półrocze 2004 r.  
przedstawiła Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka  stwierdzając, iż budżet wykonywany 
jest dobrze o czym świadczy zachowanie płynności finansowej gminy bez posiłkowania się 
kredytem rewolwingowym. 
Poinformowała również o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonej do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu  Gminy Wilków za  
I półrocze 2004 r. 
Wyjaśniła też, iż zgodnie z uchwałą  Nr X/55/03 r. z dnia 29 grudnia 2003 r. Rada Gminy w 
Wilkowie ustaliła dochody budżetowe na 2004 r.  w wysokości 6.728.243 zł. na dzień 
30.06.2004 r. planowane dochody budżetowe wzrosły do kwoty 7.445.207 zł, plan 
przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 200.000 zł (są to środki 
uzyskane w formie przetargu o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na sfinansowanie 
inwestycji pn. „modernizacja oświetlenia ulicznego”, z bardzo korzystnym 
oprocentowaniem).    
Wykonanie planu dochodów wyniosło 49,7% i było wyższe o 1,5% w porównaniu do  
I półrocza roku ubiegłego. 
Po zmianach plan dochodów budżetowych za I półrocze 2004 r. wyniósł: 
- dochody własne i subwencje     - 6.253.411 zł 
- dotacje celowe na zadania własne    -    873.832 zł 
- dotacje celowe na zadania powierzone    -        3.288 zł 
- pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł -    314.676 zł 
Zadowalająco spłynęły również należności podatkowe z tyt. trzech rat za 2004 r.,  które  
przedstawiają się następująco: 
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- od osób prawnych w podatku rolnym wpływy wynosiły 99,7%; 
- od osób fizycznych 84% 

są to najlepsze wskaźniki od 4 lat. 
Zaległości z lat ubiegłych ściągnięto w wysokości 45.000 zł. 
Zobowiązania na koniec I półrocza wyniosły 21.000 zł i były niższe  
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 100.000 zł. 
Zadłużenie z tyt. kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej 
w Bukowiu wynosiło 544.400 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2004 r. wynosiło 
44,9% w stosunku do planu na 2004 r., który wynosił 7.567.407 zł. 
Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka przedstawiła również  kilka wskaźników z analizy 
dokonanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu za 2003 r., według której  
Gmina Wilków na tle gmin wiejskich w woj. opolskim przedstawia się następująco: 

- pozyskanie dotacji celowych, średnia w województwie opolskim  wynosiła 
8,7% w stosunku do dochodów ogółem, w Gminie Wilków 21,7%, 

- wydatki na administrację do wydatków ogółem, średnia  
w województwie opolskim  13,6%, w Gminie Wilków 11,5%, 

- wydatki na oświatę i wychowanie do wydatków ogółem, średnia  
- w województwie opolskim 40%, w Gminie Wilków 43%, 
- wydatki majątkowe do wydatków ogółem, średnia w województwie opolskim 

17,7%, w gminie Wilków 13,2%. 
Ponadto  Kierownik Referatu p. inż. Jan Kamiński, przedstawił następujące założenia 

inwestycyjne oraz zakres ich wykonania: 
I. Roboty budowlano – inwestycyjne w systemie zleconym i własnym: 
1. W budynku Urzędu Gminy: 

- wyremontowano poprzez odnowienie 5 pomieszczeń biurowych gdzie wymieniono 
stolarkę okienną oraz drzwi balkonowe,  

- wycyklinowano i pomalowano posadzki parkietowe oraz pomalowano ściany  
i sufity farbami emulsyjnymi,  

- w 50% pomieszczeń biurowych zainstalowano nowe oświetlenie wg wymagań 
pokontrolnych Inspekcji Pracy, 

- dokonano remontu tarasu poprzez wykonanie nowej izolacji i obróbek blachowych 
oraz wierzchniej warstwy posadzki cementowej z jej pomalowaniem, 

- wymalowano pomieszczenie kotłowni oraz dokonano poprzez malowanie farbami 
emulsyjnymi odnowienia frontowej części elewacji, 

- wykonano nową drogę dojazdową do budynku Urzędu na podbudowie tłucznia 
kamiennego i obustronnym okrawężnikowaniem, 

- bieżąco wykonywano prace konserwacji  zieleni poprzez koszenie trawników  
i obcinanie krzewów żywopłotu. 

2. Zlecono wykonanie i dokonano montażu 4 tablic ogłoszeniowych lokalizując je : 
           - 2 tablice  we wsi Bukowie 
           - 1 tablica  we wsi Pągów 

     -  1 tablica  we  wsi Idzikowice. 
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3. Odnowiono poprzez malowanie farbami olejnymi 5 wiat przystankowych :  
                - we wsi Bukowie     -  2 wiaty 

- we wsi Idzikowice  -  2 wiaty 
- we wsi Młokicie     -  1 wiata 

natomiast poprzez malowanie farbami emulsyjnymi odnowiono 2 przystanki  
w Jakubowicach. Farby na malowanie dostarczył PKS  Namysłów. 

4. Wymieniono piec c.o. w Domu Kultury w Wilkowie z jednoczesną modernizacją 
instalacji c.o. w kotłowni. Dokonano montażu 4 grzejników w pomieszczeniach biurowych. 
 
II. W ramach zadań inwestycyjnych dokonano realizacji następujących przedsięwzięć: 
1. Zrealizowano w ramach uporządkowania zaopatrzenia wodę mieszkańców wsi 
Krzykowa, Idzikowic i Jakubowic, budowy sieci tranzytowej i rozdzielczej, która 
wyeliminowała mocno zużytą sieć popegerowską do której ww. mieszkańcy byli 
podłączeni. W ramach tego zadania wykonano : 

− sieć tranzytową Ø 160 o długości 1814 mb 

− sieć rozdzielczą Ø 110 o długości 1204 mb 

− sieć rozdzielczą Ø  90 o długości    246 mb 
oraz przyłącza o łącznej długości  1216 mb. 
Wykonano jednocześnie odwiert studni o głębokości 30 mb. 
Wartość w/w robót – 269.666.00 zł, przy 70 % wsparciu finansowym Agencji 
Nieruchomości Rolnych O/T w Opolu. 

 
III. W ramach robót remontowych wykonywanych zarówno w systemie zleconym jak  
i własnym: 

1. Przystąpiono do modernizacji świetlicy wiejskiej w Pszenicznej, w której to 
znaczący udział w robotach mają mieszkańcy.  

Wykonano  między innymi: 

− pokrycie dachowe 

− strop z ociepleniem  

− tynki wewnętrzne 

− izolację pionową murów podziemia (na zewnątrz i wewnątrz) 

− doprowadzenie wody. 
W miesiącu październiku zostanie wykonana podłoga. 
2. Przystąpiono do prac remontowych świetlicy w Wojciechowie. 
3. Cmentarz komunalny w Bukowiu – odnowiono elewację i pokryto dach  
oraz wykonano nagłośnienie i pomalowano 50 % ogrodzenia. 
Cmentarz komunalny w Wilkowie pokrycie dachowe kaplicy. 
4. Szkoła Bukowie : 

- częściowe malowanie elewacji 
- remont ławek boiskowych 
- malowanie ścian farbami olejnymi i emulsyjnymi. 

5. Szkoła Idzikowice : 

− malowanie częściowe klas 
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− malowanie częściowe korytarzy 
6. W ramach robót publicznych dokonano odmulenia rowów w następujących 
miejscowościach:  

- Młokicie 
- Krzyków – Wilków 
- Wilków – rowy przy drodze powiatowej 
- Pszeniczna obustronnie przy drodze granicznej – wieś 
- Pągów. 

7. Dokonane wymiany kompletu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej  
w Gimnazjum Publicznym w Wilkowie, wartość robót – 56.372,00 zł  
IV. Najważniejsze zadania do wykonania to : 
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego, którego przetarg na wykonawstwo odbędzie się 

11.10.2004 r. 
2. Wykonanie kanalizacji całej gminy w ramach podpisanego porozumienia między 

gminnego ze środków finansowych z Funduszu Spójności. 
3. Zmodernizowanie dróg Osiedla w Idzikowicach. 
4. Wykonanie dróg wewnętrznych osiedla domków Jednorodzinnych w Wilkowie. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do Informacji z wykonania budżetu Gminy Wilków za  
I półrocze 2004 r. 
 
Opinia Regionalnej izby Obrachunkowej w Opolu oraz Informacja z wykonania budżetu 
Gminy Wilków za I półrocze 2004 r. stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 5. Pisemne sprawozdania z funkcjonowania placówek oświatowych terenu Gminy 
Wilków złożyli dyrektorzy szkół i przedszkola. 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski zauważył, głębokie 
zaangażowanie i przedsiębiorczość dyrektorów i personelu mające na celu utrzymanie 
wysokiego poziomu szkół i przedszkola. Natomiast informacje zawarte w treści 
sprawozdań bardzo wiernie odzwierciedlają rzeczywistość. 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wilkowie p. mgr Roman Półrolniczk wyraził 
słowa podziękowania dla Radnych oraz Wójta Gminy za umożliwienie realizacji zadania 
związanego z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum. 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyraził nadzieję na aktywniejsze uczestnictwo 
Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku we wszystkich działaniach 
podejmowanych przez Gminę Wilków. Należy dążyć do większej integracji  
i współpracy, bo tylko w ten sposób można wiele osiągnąć.  

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do sprawozdań. 
Sprawozdania w sprawie jw. stanowią załączniki od nr 7 do nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach sesji  
w godz. 1400 – 1410. 
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Ad. 6.   Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie  przedstawił i poddał pod dyskusję 
projekty uchwał w sprawach: 

1) zmian w budżecie gminy na 2004 r. 

Zmiany w budżecie wprowadzono w związku z otrzymaniem dotacji celowych na 
realizację wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz wypłat 
zasiłków okresowych. Dokonano również zwiększenia planu dochodów  
i wydatków budżetowych  (środki zostały przekazane przez Powiatowy Urząd  Pracy)  
w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy pracach 
publicznych.  

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących się oraz 

głosów przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVI/77/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

2) przyjęcia  zmian w Statucie Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego     
w Ligocie Dolnej, 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż zmiany wprowadzane 
w Statucie wynikają  ze zmian w przepisach ustawy o samorządzie gminnym.  Polegają 
one na dostosowaniu Statutu do obowiązującego prawa.  

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących się oraz 

głosów przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVI/78/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

3) porozumienia międzygminnego. 
W związku z wycofaniem się Gminy Pokój ze wspólnej realizacji zadania 

zgłoszonego do Funduszu Spójności nastąpiła konieczność  zawarcia porozumienia 
międzygminnego w nowym brzmieniu, pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów wstrzymujących – 1, głosów 

przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała Nr XVI/79/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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          4) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego. 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż do Wójta Gminy 
wpłynęło pismo od Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie zaopiniowania projektu 
uchwały w kwestii przekształcenia szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w 
Branicach. Przekształcenie będzie polegało na połączeniu szpitala  
w Branicach z Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Uchwała 
podlega zaopiniowaniu przez Radę Gminy.  
 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wilkowie p. mgr Roman Półrolniczak, pełniący 
także funkcję Radnego Powiatu w Namysłowie wyjaśnił, że na ostatniej sesji Rady 
Powiatu wyrażana była opinia dotycząca tejże uchwały. Dołączono wówczas wyjaśnienie, 
iż funkcja Szpitala w Branicach nie ulegnie zmianie, tworzona jest tylko fuzja ze Szpitalem 
w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, głosów wstrzymujących - 3, głosów 

przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała Nr XVI/80/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 7. Protokół  z poprzedniej sesji zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 8. Odpowiedzi na zgłoszoną interpelację udzielił Radca Prawny p. mgr Jerzy Jakutajć 
wyjaśniając, że sytuacja przedstawia się w ten sposób, iż państwo narzuciło obowiązek 
tzw. przygotowania przedszkolnego. Przygotowanie może odbywać się w szkole lub w 
przedszkolu. W szkole obowiązek ten jest realizowany nieodpłatnie. Natomiast jeżeli 
dziecko w przedszkolu przygotowywane jest wyłącznie do nauki, czyli realizowane jest to, 
co byłoby realizowane w szkole wówczas jest to nieodpłatne. W przypadku kiedy rodzice 
pozostawiają swoje dzieci dłużej niż wymagany czas do realizacji programu 
przygotowującego wówczas musi zostać zapłacone czesne. 
Płacić powinni rodzice tych dzieci, które przebywają w przedszkolu ponad czas wymagany 
do realizacji obowiązku szkolnego. 
 

Radny p. mgr Bogdan Zdyb zaznaczył, że w takim przypadku rodzice powinni być  
o tym fakcie informowani przez dyrekcję przedszkola. Miejscowi rodzice decydują, iż ich 
dzieci nie będą dłużej w przedszkolu niż na czas realizacji obowiązku rocznego 
przygotowania do nauki szkolnej czyli 5 godz.. Pytanie zatem jest, czy skoro istnieje 
uchwała określająca wysokość czesnego, a dany rodzic nie uiszcza należności, gdyż jego 
dziecko przebywa w przedszkolu 5 godz., to czy jest to zgodne z ta uchwałą? 
 

Radca Prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, że jeżeli rodzic po realizacji 
obowiązku szkolnego, czyli po 5 godz. zostawia swoje dziecko w przedszkolu wówczas 
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winien zapłacić czesne. Natomiast jeżeli dziecko przebywa do 5 godz. wówczas rodzic 
zwolniony jest z tej opłaty, gdyż w tym czasie realizowany jest roczny obowiązek 
przygotowania do nauki szkolnej, który jest nieodpłatny. 

 
Ad. 9.  Radny p. Marek Bratosiewicz zwrócił się z prośbą o interwencję  
w sprawie dotyczącej przesunięcia godzin kursu autobusowego. 
Autobus kursujący na trasie z Namysłowa do Krasowic wyjeżdża o godz. 1510.  
Jest to godzina, która w żaden sposób nie odpowiada  mieszkańcom korzystającym z tego 
przejazdu. Czy istnieje możliwość przesunięcia kursu tego autobusu  
na pierwotną godzinę jazdy, czyli godz. 1530?  
Wówczas młodzież i osoby dojeżdżające do pracy nie miały by problemu ze zdążeniem na 
ten kurs. Obecnie jest to niemożliwe i są zmuszone czekać na kolejny autobus, który 
odjeżdża koło  godz. 1800. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż temat ten jest mu znany. 
Prowadzone są w tym temacie rozmowy z PKS, który wyjaśnił, że zmiany  
w godzinach kursowania autobusów wynikają z ograniczenia czasu pracy kierowców 
autobusowych. Nadal prowadzone są w tej kwestii rozmowy, istnieje możliwość powrotu 
do poprzedniej godziny kursu lecz załatwienie tej sprawy wymaga czasu.  
Z naszej strony interwencje w tej sprawie na pewno nie ustaną. 
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował zebranych o sprawie związanej 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.  
Stowarzyszenie zwróciło się do Gminy z prośbą o środki finansowe na 6 latków, jak 
również przedłożyło nowy Statut Szkoły. W związku z tym wniesione zostało przez Gminę 
zapytanie do Opolskiego Kuratora Oświaty w celu rozstrzygnięcia tej kwestii.  
 
  W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 
p. Zygmunt Pniewski podziękował za udział w obradach i zamknął  XVI sesję Rady  Gminy  
w  Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 
 


