
Protokół Nr XV/04 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  27 lip ca 2004 r. 

 
 
 

Sesja Rady Gminy odbyła się w świetlicy Urzędu Gminy w Wilkowie  

w godz. 15
05

 – 1620. 
 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 
- Inspektor ds. kadrowych   - Pani Honorata Rosińska 
według list obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego  protokołu. 
  

Sesję  otworzył Przewodniczący  Rady  Gminy -  p.  Dariusz Kuśmierczyk, 
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. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2004 r.; 
      5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
      6.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje radnych. 
      7.  Zapytania i wolne wnioski. 
    

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 
 
Ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy – pan Dariusz Kuśmierczyk poinformował 
radnych, że Związek Gmin Śląska Opolskiego w Opolu organizuje bezpłatne 
szkolenie w ramach Programu Agro-Info 2004 dla radnych, wójtów oraz sołtysów  
na temat praktycznych możliwości uzyskania wsparcia ze środków strukturalnych 
Unii Europejskiej. Wykładowcą jest pan Czesław Tomalik – Prezes Związku Gmin 
Śląska Opolskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
Po zastanowieniu radni ustalili termin szkolenia na dzień 27.10.2004 r. 
Szkolenie odbyłoby się w sali wykładowej przy Urzędzie Gminy w Wilkowie. 
Sekretarz Gminy – pani mgr Irena Wagner-Cichosz dokona potwierdzenia terminu 
szkolenia zaproponowanego przez Związek zgodnie z harmonogramem szkoleń. 



Ad. 2. Radni nie zgłosili żadnych Interpelacji. 
 
  
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: 

- przebiegu realizacji budowy, rozbudowy i modernizacji wodociągu Krzyków  
– Jakubowice – Idzikowice wykonywanego przez firmę „INSTAL-POL” pana 
Stefana Poradę z Namysłowa. W dniu 28.06.2004 r. został wprowadzony 
aneks do umowy, gdyż zostały wprowadzone do wykonania dodatkowe nowe 
zadania do 20 % wartości, zgodnie z procedurami. 

- zakończenia prac hydrologicznych polegających na odwierceniu studni 
głębinowej na terenie ujęcia wody  - wodociągu grupowego w miejscowości 
Jakubowice przez firmę PWG „WODGEO” ze Sławic i wykonawców pana 
Henryka Klich i Jana Golę. 

- drobnych  remontów przeprowadzanych w  budynku Urzędu Gminy i wokół 
niego – balkonu i drogi dojazdowej do gminy, 

- w miejscowości Pszeniczna trwają prace na świetlicy. Są to prace remontowe 
wykonywane w czynie społecznym. Zbiórka środków finansowych na zakup 
cementu, przez mieszkańców świadczy o ich dużym zaangażowaniu.  
Duży udział ma również przy tych pracach firma „PAGRO” pana Antoniego 
Płócienniczaka, która pomaga od początku. Urząd Gminy ze swojej strony 
wykonana podłogę na tej świetlicy. Został ogłoszony już przetarg na 
wykonanie tego zadania. Zakończenie prac przewidziano za dwa miesiące; 

- osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych wykonały melioracje rowów 
na terenie gminy, jak również odwodnienie przy świetlicy  
w Pszenicznej, 

- z końcem sierpnia zakończą prace osoby zatrudnione do pomocy przy 
wypełnianiu wniosków unijnych dla rolników. Po uzgodnieniu na posiedzeniu 
Powiatowej Rady Zatrudnienia w PUP w Namysłowie zostaną zatrudnione  
do końca roku nowe osoby – stażyści do pomocy przy: wypełnianiu wniosków 
unijnych dla rolników i zakładaniu rejestrów  do produkcji zwierzęcej, 

- uporządkowania parków w miejscowości Jakubowice i Idzikowice oraz 
cmentarzy komunalnych w Bukowiu i w Wilkowie, 

- odmalowania przystanków autobusów w ramach współpracy z PKS 
Namysłów, oprócz tego zostaną naprawione i pomalowane wszystkie słupki 
informacyjne i tablice, 

- w najbliższym czasie zostanie zakupiony piec centralnego ogrzewania  
do Domu Kultury w wysokości około 7,5 tys. złotych. Obecny nie nadaje się  
do remontu i jest w beznadziejnym stanie, 



- zatrudnieniu na roboty interwencyjne ludzi, których sytuacja jest bardzo 
ciężka, nie mają środków do życia, a poza tym nie korzystali z żadnej pomocy. 
Okres zatrudnienia wynosi trzy tygodnie, 

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie. 
W tym celu zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na dzień  
16 sierpnia 2004 r.,  

- organizacji dożynek gminnych w miejscowości Bukowie, które zaplanowane 
są na dzień 19 września 2004 r. na obiektach szkolnych. 

 
Pisemne sprawozdanie w sprawie jw. stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
Ad. 4.   Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie  przedstawił i poddał pod dyskusję 
projekt uchwały w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2004 r. 
Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka wyjaśniła, że zwiększenia planu 

dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów  
z Warszawy oraz pism z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Nr FB.I-JW.-I-3011-I-40/04, FB.I.-JM-3011-I-47/04 i umowy zawartej z Agencją 
Nieruchomości Rolnej w Opolu nr SO3111 – 264/2 – 4962/04/ET. 

Przeniesienia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano  
na podstawie pisma FB.I-JM-3011 –I-23 a/04, natomiast przeniesienia wydatków 
dokonano w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów dofinansowania 
z rezerwy – remontu stolarki okiennej w gimnazjum. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
Przewodniczący Rady Gminy 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 XV/76/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad. 5. Protokół  z poprzedniej sesji zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 6. Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Ad. 7 . Radny pan Zygmunt Pniewski zapytał, jaka stawka Vat-u jest liczona przy 
usługach pogrzebowych oraz w sprawie utylizacji i składowania eternitu, gdyż wielu 
mieszkańców posiada dachy z tego materiału. 

Skarbnik Gminy pani Sabina Rożniecka wyjaśniła, że stawka wynosi 7 %. 
Kierownik Referatu pan inż. Jan Kamiński poinformował, że sprawa eternitu 

jest uwzględniona w Programie Ochrony Środowiska, pewne koszty poniesie również 



gmina, jednak nie wiadomo jeszcze ile. Na dzień dzisiejszy są na razie bilansowane 
ilości eternitu, znajdujące się na terenie naszej gminy.  
 
Radny pan Jan Binerat zapytał,  w następujących sprawach: 

- jakie należy podjąć działania w  sprawie Domu Kultury a konkretnie 
naprawienia dachu, przez który podczas deszczu przedostaje się woda  
do dużej sali robiąc zacieki, 

- kto zajmuje się wycinką suchych gałęzi drzew przy drogach po burzach,  
w miejscowości Wojciechów i Kolonia, które mogą stanowić 
niebezpieczeństwo dla jadących samochodów. 
 
Wójt Gminy pan Zygmunt Szulakowski odpowiedział, że przyczyną zacieków  

w świetlicy, jest wadliwe pokrycie blachą falistą (zbyt mały zakład blachy na blachę). 
Przy znacznych opadach i podmuchach wiatru woda deszczowa przedostaje się  
pod blachę powodując zacieki. Po dokładnym rozeznaniu poprzez oględziny dachu  
i stwierdzeniu, co jeszcze może być powodem zacieków zostanie podjęta decyzja  
o sposobie wykonania robót, które wyeliminują powodowanie zacieków. 

Kierownik Referatu – pan inż. Jan Kamiński poinformował o spotkaniu  
z Dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdzie ustalono, że w najbliższych dniach 
zostaną uporządkowane wszystkie rowy z suchych gałęzi przy drodze 451.  
Ponadto jesteśmy na bieżąco w kontakcie z Zarządem Dróg Powiatowych,  
który obecnie zajmuje się uporządkowaniem drogi powiatowej w  kierunku Sycowa. 
Po wykonaniu prac ZDP w Namysłowie zajmie się uporządkowaniem swoich dróg  
na naszym terenie. 
 

Radny pan Jan Parkitny zwrócił się z zapytaniem, w sprawie wykonawcy 
wodociągu, który kopiąc wykopy powyciągał słupki graniczne na polach. 

Kierownik Referatu poinformował, że na spotkaniu z rolnikami w dniu 
26.07.2004 r. omówiono wszystkie sprawy związane z odszkodowaniami,  
jakie wystąpiły podczas wykonania sieci wodociągowej. 

Sprawa słupków granicznych ponownie zostanie przedstawiona wykonawcy 
robót firmie Pana Stefana Porady celem ustosunkowania się o sposobie 
ewentualnego wykonania ustawienia słupków granicznych. 

Przypomniał jednocześnie, że zostało spisane porozumienie wszystkich 
sąsiadujących rolników z firmą „INSTAL-POL” Stefan Porada, którzy wszystkie 
sprawy stwierdzonych niedociągnięć (usterek) będą osobiście zgłaszali do Pana 
Porady w tym wypadku bez udziału Gminy. 
 

Radny pan Jan Siutryk, zapytał w sprawie likwidacji poczty w miejscowości 
Bukowie, a powstania agencji wykonującej usługi pocztowe. 

Wójt Gminy poinformował, że na początku sierpnia jest umówiony  
na spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej w Opolu, gdzie zostaną poruszone 



tematy istnienia i działania poczty. Na dzień dzisiejszy jest w całej Polsce 
reorganizacja placówek pocztowych, jednak w siedzibach gmin urzędy pocztowe nie 
zostaną zlikwidowane. Obecnie agencja pocztowa w Bukowiu i jej obszar pocztowy, 
w związku z centralizacją służby doręczeń na szczeblu powiatu, obsługiwany jest  
z Urzędu Pocztowego w Namysłowie, dlatego też będzie posiadała kod pocztowy 
Namysłowa. 
 

Radny pan Zygmunt Pniewski zapytał, czy wszyscy mieszkańcy dokonali 
zakupu pojemników na śmieci, dlatego że dość często śmieci są podrzucane do 
kontenera na cmentarzu. 

Kierownik Referatu wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy jest dokonywana 
aktualizacja mieszkańców posiadająca kosze oraz tych, którzy się w nie zaopatrują, 
stanowi to 80%. Teren Gminy Wilków obsługują dwie firmy zajmujące się wywozem 
śmieci: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” z Namysłowa   
i Zakład Oczyszczania i Kanalizacji w Bierutowie. Z tymi firmami mieszkańcy mają 
zawarte umowy na zakup pojemnika oraz wywóz nieczystości. Więcej informacji  
na ten temat zostanie przekazane na następnej sesji. 
 

Wójt Gminy pan Zygmunt Szulakowski poinformował, że w dniu 1 lipca 2004 r. 
wpłynęły do Urzędu Gminy pisma ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  
z Częstochowy w sprawie: 

1) ustalenia obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku, 
2) ustalenia dotacji dla oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole 

Podstawowej SPSK w Dębniku.  
Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, że odpowiedzi  

na powyższe pisma będą udzielone jednocześnie przez Przewodniczącego Rady 
Gminy i Wójta Gminy. 

Mając na uwadze całokształt problemów oświatowych na terenie Gminy 
Wilków, wniosek dot. ustalenia obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK  
w Dębniku w roku szkolnym 2004/2005 nie może zostać uwzględniony.  
Powyższe stanowisko uzasadnia się tym, że stosownie do obowiązujących 
przepisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela  
planowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli na kolejny rok szkolny zamyka się  
z dniem 30 kwietnia i 31 maja każdego roku. Ww. terminy obowiązują dyrektorów  
do przedłożenia organowi prowadzącemu arkuszy organizacyjnych szkół  
i przedszkoli z wyszczególnioną liczbą uczniów oraz etatów zatrudnionej kadry.  

W przypadku SPSK Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębniku powinna 
złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego,  
jak również i udzielenia dotacji łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu, 
nie później jednak niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. Dlatego też, ze względu na istotę powyższych spraw zostaną one 



konsultowane z Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu - po czym zostaną 
rozpatrzone na najbliższej sesji Rady Gminy. 
  
 
 
 

W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy  
- pan Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął  XV sesję 
Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
Protokołowała:  
Jolanta Dymek 
 
 


