
Protokół Nr XXII/05 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  30 cze rwca 2005 r. 

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

00
 – 1450. 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło  13 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 RóŜniecka 
- Kierownik Referatu    - Pan inŜ. Jan Kamiński 
- Kierownik GOPS     - Pani mgr Stanisława Witek 
- Inspektor ds. Kadr i Oświaty   - Pani Honorata Rosińska 
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 inŜ. Dariusz Kuśmierczyk, 
który przywitał zebranych, stwierdził quorum oraz przedstawił porządek obrad  informując, 
iŜ konieczne jest wprowadzenie zmiany w porządku obrad w związku z przedłoŜeniem 
dodatkowego projektu uchwały. Po wprowadzeniu projektu uchwały porządek obrad 
przedstawiał się następująco: 

 
1. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
2. Wręczenie odznaczeń - Srebrnych i Brązowych KrzyŜy Zasługi. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy oraz   

z wykonania uchwał Rady Gminy. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  zmian w budŜecie gminy na 2005r. 
2)  ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, 
3) wyraŜenia   poparcia   dla    uchwały    Rady    Miejskiej    w    Kluczborku 
    w sprawie   wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, 
4) uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wilków”, 
5) o zmianie uchwały Nr XXIV/147/01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

  26 lutego 2001r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu   Inwestycyjnego 
dla Gminy Wilków na lata 2001 – 2008. 

       6. Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
     7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3  interpelacje radnych. 

       8. Zapytania i wolne wnioski. 
 

Radni nie wnieśli uwag do zmian w porządku obrad sesji.  
 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk nie przedstawił 
Ŝadnych komunikatów ani ogłoszeń. 
 
Ad.2.  Srebrne i Brązowe KrzyŜe zasługi zostały przyznane przez Prezydenta RP na 
wniosek Wojewody Opolskiego złoŜony z inicjatywy byłego Wójta Gminy p. Andrzeja 
Spóra. Odznaczenia te otrzymali za wzorową pracę zawodową oraz działalność 
społeczną: 

- Pani Danuta Olejnik – Srebrny KrzyŜ Zasługi, 
- Pani Irena Wagner- Cichosz - Srebrny KrzyŜ Zasługi, 
- Pan Tadeusz Młynarski - Srebrny KrzyŜ Zasługi, 
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- Pan Henryk Sudoł - Srebrny KrzyŜ Zasługi, 
- Pan Krzysztof Lewicki – Brązowy  KrzyŜ Zasługi. 

 Odznaczenia wręczyli Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski, który wśród wyrazów uznania 
Ŝyczył odznaczonym dalszej równie aktywnej działalności na niwie zawodowej  
i społecznej.   
 
Ad 3. Radny p. Wiesław Kowalczyk nawiązał do interpelacji złoŜonej na poprzedniej sesji  
i poprosił o wyjaśnienie sprawy przeróbek odkrytych urządzeń melioracyjnych na zakryte. 
W szczególności o rozpowszechnienie informacji  na jakich zasadach  i w  jaki sposób 
moŜna tego dokonywać  oraz podanie uregulowań prawnych tej kwestii. 
Zwrócił się równieŜ z zapytaniem dot. odbioru nieczystości stałych  przez firmę  
z Bierutowa, czy istnieje moŜliwość wydzierŜawienia większego kosza na śmieci  
z tejŜe firmy oraz czy istnieje obowiązek podpisywania umowy na wywóz śmieci z tą 
konkretną firmą czy jest moŜliwość wyboru odbiorcy? 
 
Ad.4. Sprawozdanie pisemne z działalności międzysesyjnej złoŜył Wójt Gminy Wilków p. 
Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych zarządzeń oraz ich treści, 
jak równieŜ o ogłoszonych przetargach. Przedstawił teŜ stan realizacji uchwał Rady Gminy 
w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. Ponadto poinformował o sprawach dotyczących 
między innymi: 

- 15. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego, w związku z którą Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej przyjął stosowną uchwałę. Zawiera ona informacje między 
innymi o tym, iŜ w dniu 27 maja 1990r. odbyły się w pełni demokratyczne pierwsze po  
II Wojnie Światowej wybory, w wyniku których został przywrócony w Polsce samorząd 
terytorialny, który w procesie reformowania państwa był momentem przełomowym 
oznaczającym rozpoczęcie procesu decentralizacji władzy publicznej, tworzenia solidnych 
podstaw państwa i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zawarte są w jej treści 
równieŜ wyrazy uznania i podziękowania dla byłych i obecnych radnych województw, 
powiatów i gmin, wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast, starostów i marszałków 
województw oraz pracowników samorządowym; 

- kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Sprawozdanie w tej sprawie streszczone zostanie w dalszej części przez Sekretarz Gminy 
p. mgr Irenę Wagner-Cichosz; 

- zawodów straŜackich, które odbyły się w Bukowiu gdzie druŜyną zwycięską została 
druŜyna OSP Seniorów z  Wilkowa; 

- kolonii dla dzieci, która rozpocznie się 4 lipca br., odmiennie do lat ubiegłych 
tegoroczna kolonia będzie miała miejsce w Turawie. Z tego wyjazdu skorzysta 40 dzieci z 
Gminy Wilków. Z wyjazdu na kolonie do Paczkowa skorzysta 28 uczniów. 

- zakończenia 24 czerwca roku szkolnego. Wszystkie szkoły jak co roku stanęły na 
wysokości zadania. Zorganizowane akademie wieńczące rok szkolny 2004/2005 były na 
bardzo wysokim poziomie. Podsumowując miniony rok szkolny naleŜy zaliczyć go do 
udanego. Liczne udziały uczniów w róŜnych konkursach i olimpiadach oraz zajmowane 
przez nich wysokie lokaty dały dowód, iŜ poziom nauczania w szkołach jest bardzo wysoki, 
a co za tym idzie stanowi to dowód głębokiego zaangaŜowania w pracę całej kadry 
pedagogicznej; 

- zakończenia badania mierzenia jakości pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Idzikowicach przeprowadzonego przez wizytatora Opolskiego Kuratorium Oświaty  
p. Wiesławę Kostrzewa-Andros. Jakość pracy została oceniona bardzo wysoko; 

 
- uroczystych obchodów Dnia Dziecka. Dnia 5 czerwca na stadionie w Wilkowie 

obchodzono Dzień Dziecka, wśród wielu atrakcji głównym punktem dnia był bieg na 600m  
i 1000m złoŜony w hołdzie PapieŜowi Janowi Pawłowi II. Uczestnikami biegu byli 
uczniowie ze wszystkich szkół i przedszkoli Gminy Wilków; 

- zatrudnienia 10 osób do prac melioracyjnych w ramach robót publicznych. 
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- rozpoczęcia remontu świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. W związku z 

rozstrzygnięciem przetargu w najbliŜszych dniach zostaną rozpoczęte prace remontowe;  
- rozpoczęcia remontu przedszkola w Wilkowie. Do rozpoczęcia prac zobligował 

wymóg postawiony przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwowy Inspektorat 
Sanitarny, który ma na celu dostosowanie warunków pracy przedszkola do norm unijnych; 

 - oddania do uŜytku odcinka drogi z Dalborowic do Jakubowic; 
- wykonania tablic ogłoszeniowych. Konsekwentnie nie angaŜując środków własnych  

z budŜetu gminy czynione są starania w celu rozmieszczenia tablic ogłoszeniowych na 
całym terenie Gminy Wilków; 

- rozpoczęcia malowania kaplic cmentarnych; 
- informacji o realizacji przepisów dot. pomocy materialnej dla uczniów. Wszystkich 

wniosków wpłynęło 228. W sumie wydano 5 decyzji odmownych. Po dokonaniu analizy 
złoŜonych dokumentów zakwalifikowano wnioski do następujących grup: do grupy I gdzie 
wypłacane jest stypendium w wysokości 61,60 zł - 91 wniosków, do grupy II gdzie 
wypłacane jest w wysokości 56,00 zł – 57 wniosków, do grupy III gdzie kwota do wypłaty 
to 44,80 zł – 71 wniosków. Do dnia 29 czerwca zrealizowanych zostało 178 decyzji tj. 
78,1% w stosunku do wydanych decyzji przyznających stypendium. Największą liczbę 
wniosków złoŜyli uczniowie uczęszczający do  Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Idzikowicach  - 80 wniosków, następnie Publicznego Gimnazjum w Wilkowie – 67 
wniosków, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu – 45 wniosków, Publicznej Szkoły 
Podstawowej SPSK w Dębniku – 21 wniosków, inne szkoły ponadgimnazjalne – 15 
wniosków. 

- obchodach dni pola w Pągowie i Jakubowicach. 
Głos zabrała Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz, która szczegółowo 

omówiła przebieg i wyniki kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Opolu. Kontrola trwała od 30 marca do 1 czerwca b.r. Zakres kontroli obejmował 
kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy za rok 2004 oraz wybranych 
zagadnień gospodarki finansowej za rok 2003. Sekretarz Gminy przedstawiła zebrabym 
wszystkie zagadnienia opisane w protokole kontroli. 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zauwaŜył, iŜ kontrola wypadła bardzo 
dobrze i podziękował Sekretarz Gminy Skarbnikowi Gminy oraz pracownikom Urzędu za 
sumienne wykonywanie obowiązków i przyczynienie się do tak dobrych rezultatów pracy i 
tym samym dobrego wizerunku gminy. 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 5. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty uchwał w 
sprawach: 
 

1) zmian w budŜecie gminy na 2005r. 
 
 Zwiększenia planu dochodów i wydatków budŜetowych w dziale 801 – Oświata  

i wychowanie dokonano na podstawie pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB – I 
– UP–3011–1– 40/05. Natomiast zwiększenia planu w dziale 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa dokonano w celu zabezpieczenia opłat za usługi dotyczące równania terenu 
w Wilkowie, w dziale 750 – Administracja publiczna na zapłatę za: remont dachu i 
oświetlenia, energii, usług internetowych, ubezpieczenia samochodu słuŜbowego oraz 
składek członkowskich do NSIG w Namysłowie i Związku Gmin Śląska Opolskiego, zaś w 
dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa za zakup 
akumulatorów i organizacje zawodów straŜackich, w dziale 801 – Oświata i wychowanie 
na zakup oleju opałowego, remontu kuchni w Przedszkolu w Wilkowie i wykonanie bramy 
wjazdowej do Gimnazjum oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 
zakup energii i usług internetowych.   
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Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXII/110/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

2)  ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, 
 

Podjęcie uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych  (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838, które nakładają obowiązek ustalania  
i naliczania wysokości opłat przez zarządcę drogi, któremu ona podlega. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXII/111/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

3) wyraŜenia   poparcia   dla    uchwały    Rady    Miejskiej    w    Kluczborku  w sprawie   
wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, 
  

Rada Miejska w Kluczborku podjęła w dniu 27 kwietnia 2005r. uchwałę  
nr XXXVII/416/05, w której postanowiła zwrócić się z wnioskiem do Trybunału 
Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r.  
w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) w zakresie, w którym ustala dzień 1 stycznia 
2005r. jako datę wejścia w Ŝycie art. 1 powołanej wyŜej ustawy z dnia 16 grudnia 2004r.  
w zakresie, w jakim nakłada na organy samorządu gminnego nowe zadania publiczne  
w art. 90f, art. 90m, art. 90o ust. 4-6, art. 90p ust. 1 oraz art. 90s ust. 1 ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty. Chodzi tu o zadania związane z wypłatą stypendiów 
szkolnych, których wprowadzenie nastąpiło w zbyt szybkim terminie, bez zachowania 
vacatio legis. 
 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXII/112/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

4) uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wilków”, 
 

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym elementem przygotowania 
Gminy Wilków do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wymóg 
opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz konieczności zaplanowania przyszłych 
inwestycji. Plan Rozwoju Lokalnego określa zadania inwestycyjne gminy planowane do 
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realizacji w latach 2004-2013 w tym równieŜ planowane do realizacji przy wsparciu z  
 
funduszy strukturalnych UE. Celem Programu Rozwoju Lokalnego  jest zapewnienie 
koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządu. Będzie on podlegał 
aktualizacji. Uchwalenie go jest konieczne do złoŜenia wniosków do Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a tym samym pozyskania 
dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  

 
Radny p. Wiesław Kowalczyk zauwaŜył, iŜ ankiety, na których opracowywany jest plan 

nie są zbyt dokładne i adekwatne do rzeczywistości. 
Radny p. Władysław Zychowicz przypomniał, iŜ ankiety mogą stanowić jeden  

z wielu argumentów decydujących o kształcie i formie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 
Wilków. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXII/113/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

 
 5) o zmianie uchwały Nr XXIV/147/01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

 26 lutego 2001r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu   Inwestycyjnego dla 
Gminy Wilków na lata 2001 – 2008. 

 
 Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński wyjaśnił, iŜ uchwała dotyczy  

modernizacji remizy OSP w Bukowiu. Opracowana w bieŜącym roku dla remizy 
dokumentacja określiła inwestorski koszt przedsięwzięcia, na kwotę ok. 194.000 zł, 
natomiast w budŜecie gminy przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości ok. 50.000 zł 
licząc na napływ  środków zewnętrznych. Takich środków w 2004 roku pozyskano ok. 
5.000  zł, a  w 2005  roku 22.500 zł. za te pieniądze OSP w Bukowiu miało zakupić 
podstawowe materiały do realizacji inwestycji. Inwestycja przekroczyła wartość 60.000 
euro, a w związku z tym naleŜałoby ogłosić przetarg na wykonanie modernizacji, który 
musiałby zostać opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych. Aby tego uniknąć 
naleŜy zakwalifikować tę inwestycję jako inwestycję wieloletnią. Dlatego teŜ wymagana 
jest zmiana w Wieloletnim  Planie   Inwestycyjnym. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXII/114 /05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 6. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad.7.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielił Kierownik Referatu p. inŜ. Jan 
Kamiński wyjaśnił, iŜ zwłoka w udostępnieniu informacji nt. przeróbek odkrytych urządzeń 
melioracyjnych na zakryte, wynikła z powodu urlopowania pracownika. Niemniej jednak 
informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości w najbliŜszym Informatorze 
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Gminnym. Na dzień dzisiejszy wiadomo, Ŝe dokonywanie jakichkolwiek przeróbek wiąŜe 
się ze zgromadzeniem odpowiednich dokumentów takich jak: pozwolenie wodno-prawne, 
dokumentacja wykonana przez projektanta na zarurowanie rowu oraz decyzje ze 
starostwa. Koszt pozwolenia oraz projektu kształtuje się w granicach 4.000 zł natomiast 
decyzji - 190 zł opłaty skarbowej.  Zaopatrzenie w pojemniki na śmieci naleŜy do 
właściciela gospodarstwa, a wybór firmy, która będzie wywozić śmieci jest sprawą 
indywidualną, gmina nie ma na to wpływu, gdyŜ umowy zawierane są indywidualnie z 
mieszkańcami gminy. 
 
Ad. 8. Radny p. Wiesław Kowalczyk poprosił o obszerniejszą informację na temat 
wręczonych odznaczeń – za jakie zasługi, dlaczego tak późno zostały wręczone oraz mało 
uroczyście. 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iŜ z wnioskiem o odznaczenia 
wystąpił poprzedni wójt, większość osób dzisiaj zebranych zna zagadnienie, sprawa 
odwlekła się w czasie, dlatego teŜ niezwłocznie został wprowadzony na dzisiejszą sesję 
punkt dot. tego zagadnienia. 
 
 Wójt Gminy poinformował radnych o problemie zbycia budynku po byłej szkole w 
Pągowie. Zainteresowanie tematem istnieje, nie znalazł się jednak chętny do nabycia 
nieruchomości pomimo obniŜenia ceny do 205.000 zł. Dlatego teŜ zwrócił się z prośbą do 
radnych  aby rozwaŜyli i zaakceptowali kolejną obniŜkę ceny zaproponowana przez Wójta 
do 150.000 zł. Wiadomym jest, iŜ nieruchomość niszczeje, gminy nie stać na utrzymanie 
tego budynku, a kolejne lata powodują, Ŝe proces niszczenia budynku obniŜa jego wartość 
i atrakcyjność. Wójt Gminy zwrócił się do radnych z apelem aby przemyśleli  
i przedyskutowali temat   takiego posunięcia. Radni nie zgłosili sprzeciwu do propozycji 
obniŜenia ceny tej nieruchomości do kwoty 150.000 zł. 
 
 Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła sołtysom, którzy są 
inkasentami opłaty targowej, Ŝe opłatę tę pobiera się równieŜ  od osób, które prowadzą 
handel obwoźny, a kaŜde miejsce z którego dokonuje się   handlu  traktowane jest jako 
targowisko w rozumieniu przepisów o opłacie targowej. W związku z tym sołtysi mają 
prawo i obowiązek pobierania kaŜdorazowo takiej opłaty zgodnie z ustalonymi stawkami.  
W tym celu wyposaŜeni są w kwitariusze i w sytuacji kiedy zauwaŜą, Ŝe ktoś dokonuje 
tego typu sprzedaŜy mają prawo tę opłatę  wyegzekwować. 
 
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął  XXII sesję  
Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
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