
Protokół Nr XXI/05 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  28 kwi etnia 2005 r. 

 
 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie  
w  godz. 13

00
 – 1425. 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło  12 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 - 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 oraz przedstawił porządek 
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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r., w tym: 

1) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu; 
2) dyskusja. 

5. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym: 
1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie, 
2) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Wilków. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu, 
2) zmian w budżecie gminy na 2005r. 

      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 sesji.  
 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk przypomniał 
radnym o zbliżającym się końcowym terminie składania oświadczeń majątkowych. 
 
Ad.2. Interpelację zgłosił radny p. Wiesław Kowalczyk w sprawie dotyczącej 
przeróbek odkrytych urządzeń melioracyjnych na zakryte. W szczególności chodzi o 
rozpowszechnienie informacji  na jakich zasadach  i w  jaki sposób można tego 
dokonywać  oraz podanie uregulowań prawnych tej kwestii.  



Ad.3. Sprawozdanie pisemne 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 też 
stan realizacji uchwał Rady Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad.4.  Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok  
i omówili je na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy w Wilkowie. 
 Skarbnik Gminy – p. Sabina Różniecka omówiła wykonanie strony 
dochodowej budżetu w poszczególnych źródłach dochodów oraz wydatki – według 
poszczególnych działów, rozdziałów oraz niektórych paragrafów klasyfikacji 
budżetowej. 
Poinformowała, że gmina w 2004 r. pozyskała z innych źródeł dotacje na: 
- dożywianie uczniów         29.389 zł 
 - dofinansowanie remontu stolarki  
   okiennej w gimnazjum       29.400 zł 
- budowę sieci wodociągowej tranzyt  
  Jakubowice – Krzyków     166.066 zł 
- dofinansowanie koloni letniej w Starościnie     2.000 zł 
Poinformowała, iż budżet Gminy Wilków za 2004 rok został zatwierdzony uchwałą  
Nr X/55/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2003 r. 
Dochody budżetu gminy zostały ustalone na kwotę  6.728.243 zł. Na dzień 
31.12.2004r. planowane dochody budżetowe wzrosły do kwoty 7.710.187 zł tj. o 
14,6%. Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 200.000 zł  
i dotyczył zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji pn. 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego”.  
W trakcie roku budżetowego Rada Gminy podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w 
budżecie gminy i 1 uchwałę w sprawie przeniesień wydatków między paragrafami. 
Po zmianach  plan  dochodów  budżetowych na 2004 r. wynosił: 
- dochody własne i subwencje   - 6.348.004 zł 
- dotacje celowe na zadania zlecone  -    892.702 zł 
- dotacje celowe na zadania powierzone-        4.288 zł 
- pozostałe dotacje i środki pozyskane  
  z innych źródeł    -    465.193 zł   
 W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wykonanie dochodów 
w stosunku do planu zmniejszyło się o 3,1%. Planowanych dochodów nie wykonano 
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu sprzedaży: Szkoły Podstawowej w 
Pągowie i działek budowlanych, mimo ogłoszonych przetargów i rokowań nie zgłosili 
się chętni do nabycia ww. nieruchomości. Planowane dochody nie zostały wykonane 
również w dziale 852 – Pomoc społeczna, gdzie dokonano zwrotu środków w 
związku z brakiem świadczeniobiorców, którzy spełnialiby wszystkie kryteria zawarte 
w ustawie o pomocy społecznej. 
 Łącznie w dochodach stan zaległości na dzień 31.12.2004r. wynosił 340.085 
zł, co stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 4,4%. W porównaniu 
do roku ubiegłego, zaległości zmniejszyły się w stosunku do planowanych dochodów 
ogółem o 0,06%. 



 Kwota zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wynosi od 
osób fizycznych 145.791 zł. Dla 7 podatników rozłożono należności na raty  
i dokonano odroczenia w kwocie 5.444 zł. 
 Powyższe zaległości ciążą na 233 podatnikach. W wyniku czego w okresie 
sprawozdawczym wystawiono 107 tytułów wykonawczych na kwotę 46.250 zł  
i przekazano do Urzędu Skarbowego w Namysłowie celem przymusowej egzekucji, z 
tego zrealizowano 46 tytułów  na kwotę 10.050 zł, wysłano również 635 upomnień 
oraz wystąpiono z wnioskiem o wpis hipoteki na kwotę 16.792 zł. 
 W podatku od środków transportowych osoby fizyczne i prawne są dłużne 
9.671 zł, w związku z czym wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę  8.339 zł, 
kwotę 715 zł odroczono i rozłożono na raty natomiast dla 2 podatników na kwotę 617 
zł wszczęto postępowanie podatkowe. Zaległości te w stosunku do 2003r. 
zmniejszyły się 11,6%. 
 Przeprowadzono w miesiącu lutym i lipcu 40 rozmów z zalegającymi 
podatnikami celem omówienia możliwości spłaty zadłużenia. Efektem czego  
6 podatników dokonało całkowitej spłaty zaległości, 6 dłużników spłaca zaległości  
w ratach, 2 z nich dokonało całkowitej spłaty do końca 2004 roku. 
  Wydatki budżetowe zostały uchwalone przez Radę Gminy w Wilkowie  
w wysokości 6.650.443 zł i wzrosły na koniec roku sprawozdawczego do kwoty 
7.832.387 zł, tj. o 17,8%. 
 Planowane rozchody to kwota 77.800 zł, która została przeznaczona na spłatę 
dwóch rat kredytu długoterminowego, zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej  
i modernizację Szkoły Podstawowej w Bukowiu.  
 Oszczędności poczyniono między innymi w rozdziale 75022 – Rady gmin , 
kwota wydatkowana 26.559 zł okazała się niższa w porównaniu do 2003r. o 13,8%. 
W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 54.957 zł, która dotyczyła 
spłaty rat i odsetek od kredytu długoterminowego na budowę sali gimnastycznej  
i modernizację Szkoły Podstawowej w Bukowiu. Wydatki z tego tytułu zmniejszyły się 
o 26,2% w stosunku do roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległy również wydatki w 
rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatkowano na bieżące zadania 
154.375 zł z przeznaczeniem za zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy. Wydatki te uległy zmniejszeniu do roku 2003 o 1,5% tj. o kwotę  
2.370 zł.  
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
 1) Skarbnik Gminy – p. Sabina Różniecka odczytała opinię Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
Uchwała z dnia 25 kwietnia 2005 r. Nr 146/2005 Składu Orzekającego RIO w Opolu 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 2)  Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zwrócił się z 
prośbą  o wyjaśnienie przyczyn, które miały wpływ na niepełne wykonanie planu 
dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
 
 



  Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż planu dochodów w 
tym dziale nie wykonano z powodu niedojścia do skutku sprzedaży budynku po 
Szkole Podstawowej w Pągowie oraz kilku działek budowlanych. Mimo ogłaszanych 
przetargów i rokowań nie zgłosili się chętni do nabycia tych nieruchomości. Przyczyn 
braku zainteresowania tego typu budynkami należałoby może poszukiwać w dużej 
liczbie podobnych obiektów na terenie całego województwa. Budynek w Pągowie  
jest ciągle nadzorowany, dzięki temu jego stan nie uległ zniszczeniu. Pierwotna 
kwota na jaką został wyceniony została zmniejszona po kolejnym nierozstrzygniętym 
przetargu, a mimo to nie znalazł się chętny do kupna tej nieruchomości.  
Wójt Gminy zaznaczył, że temat budynku w Pągowie chciałby poddać pod dyskusję  
na najbliższych posiedzeniach Rady Gminy, celem określenia dalszych działań co do 
formy wykorzystania nieruchomości. Na dzień dzisiejszy zakładane są dwie 
możliwości: pierwszą jest kolejne obniżanie ceny budynku i sprzedaż po minimalnej 
cenie po to, aby nie ponosić kosztów jego utrzymania, druga to przekształcenie  
i wykorzystanie go np.  na mieszkania socjalne. W drugim przypadku należy się 
liczyć z dużymi wydatkami na remont i przystosowanie budynku do tego celu.   
 
Ad. 5. Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

 
1) uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 kwietnia  

2004 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków z 
wykonania budżetu za 2004 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. 
Szczepan Mielczarek. 
 
Uchwała Nr 3/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
  

2) uchwałę z dnia 25 kwietnia 2005 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
w Wilkowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za  
2004 rok odczytała  Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka. 
Uchwała nr 191/2005 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
 3) Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 
przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Wilków za 2004  r. i poddał go pod głosowanie. 
  
 Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących się  
oraz przeciwnych nie było. 
 Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała  Nr XXI/107/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  9 do protokołu. 
 
Ad. 6. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 
 

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu. 
Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż po wcześniejszych dyskusjach 

nt. podjęcia decyzji o przystąpieniu do spółki akcyjnej czy też nie, po różnego rodzaju 



spotkaniach i artykułach prasowych nadszedł czas na podjęcie ostatecznej decyzji w 
sprawie dalszych kroków  względem SP ZOZ w Namysłowie.  Na spotkaniu wójtów z 
Burmistrzem Namysłowa ustalono, iż wójtowie zwrócą się do rad gmin z projektem 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Decyzja  ta ma związek z faktem , 
że Marszałek Województwa poważnie zastanawia się nad zaangażowaniem w 
sprawę szpitala jednak czeka on na wyraźny sygnał ze strony lokalnych władz 
samorządowych. Ważną informacją jest również fakt , iż Rada Powiatu 
Namysłowskiego podjęła decyzję o utworzeniu spółki, na dzień dzisiejszy trwają 
przygotowania w kompletowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do tego celu. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk  zauważył, iż 
chwilą podjęcia przez Radę Powiatu decyzji o utworzeniu spółki stało się to pewnym 
faktem. Przewodniczący zaznaczył, iż osobiście był zawsze za przystąpieniem do 
spółki, a nie za przekazywaniem środków finansowych, niemniej jednak cel zostanie 
osiągnięty pomimo zmiany formy jego realizacji. Marszałek zapewnił, że jeżeli gminy 
przekażą środki finansowe dla SP ZOZ w Namysłowie zostanie podjęta decyzja o 
utworzeniu spółki wraz ze szpitalami w Kup i Pokoju czego końcowym efektem  
będzie powstanie silnej jednostki.  
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych - 1, głosów 

wstrzymujących - 1.  
Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała Nr XXI/108/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
2) zmian w budżecie gminy na 2005r. 

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 – dokonano na podstawie 
pisma  FB.I – UP – 3011 – 1 – 21/2005r. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Przeniesień wydatków budżetowych dokonano w celu zabezpieczenia środków na 
pomoc finansową  tj.: zakupy inwestycyjne dla Szpitala w Namysłowie. 
 
      Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących – 1, głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała Nr XXI/109/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 7. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 8.  Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż sprawa przeróbek urządzeń 
melioracyjnych zostanie wyjaśniona i jak najszybciej podana do publicznej 
wiadomości. 
 
Ad. 9.  
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował radnych w sprawach 
dotyczących m.in.: 

- terminu składania wniosków na dopłaty obszarowe z Unii Europejskiej, który 
mija 15 maja 2005r., 



- wniosków o stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Termin składania 
wniosków mija 29 kwietnia 2005r. Po wstępnych wyliczeniach oszacowano, iż 
do stypendiów z budżetu gminy należałoby dołożyć ok. 4.000 zł, 

- dokonanej inspekcji w Gminie Wilków pod względem ładu i porządku. 
Stwierdzono, iż po sezonie zimowym stan Gminy pod względem czystości nie 
przedstawia się zadowalająco. Utrzymanie czystości stanowi wspólny 
obowiązek mieszkańców gminy natomiast sołtysi i radni winni wspomagać 
lokalne  władze w walce z tymi, którzy przyczyniają się do tworzenia 
nielegalnych wysypisk śmieci, 

- terminów najbliższych imprez: 15 maja 2005r. o godz. 1400 odbędą się zawody 
strażackie w Bukowiu,  5 czerwca 2005r. w Wilkowie zaplanowane są  w biegu 
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.  

 
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy  
p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął  XXI 
sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 


