
Protokół Nr XXIII/05 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  8 wrze śnia 2005 r. 

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

00
 – 1420. 

 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 RóŜniecka 
- Kierownik Referatu    - Pan inŜ. 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 inŜ. Dariusz 
Kuśmierczyk, który przywitał zebranych, stwierdził quorum oraz przedstawił 
następujący 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. Informacja z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2005 roku. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2005r.   

       6. Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
     7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje radnych. 

       8. Zapytania i wolne wnioski. 
 

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad sesji.  
 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk nie przedstawił 
Ŝadnych komunikatów ani ogłoszeń. 
 
Ad.2.  Interpelację zgłosił Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz 
Kuśmierczyk w sprawie dotyczącej braku klimatyzacji w małej i duŜej sali Domu 
Kultury w Wilkowie. Brak tego urządzenia staje się najbardziej dokuczliwy w 
momentach organizacji masowych imprez jakie mają miejsce na tej sali. NaleŜałoby 
zatem rozpatrzyć pomysł zakupienia i instalacji odpowiedniego urządzenia 
wentylacyjnego, co niewątpliwie zwiększyłoby atrakcyjność tej sali. 
 
Ad 3. 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: 

- zakończenia remontu Publicznego Przedszkola w Wilkowie, który 
podyktowany był zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy. Dokonany został 
remont centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 
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dokonano wymiany dwóch podłóg w pomieszczeniach przedszkola. Wszystkie 
przeprowadzone prace remontowe zostały zaakceptowane przez Sanepid; 

- kontroli przeprowadzonej w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę dokonanej przez Sanepid w związku z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym;  

- kontynuacji remontu świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. Planowany termin 
zakończenia prac przewidywany jest przed wyborami do Sejmu RP i Senatu 
RP zarządzonymi na dzień 25 września 2005r; 

- remontu świetlicy wiejskiej w Lubskiej. Remont ten został przeprowadzony 
przez mieszkańców wsi, z zaangaŜowaniem własnych środków,  energii  
i czasu. Całe przedsięwzięcie miało związek z prośbą mieszkańców wsi 
Lubskia, aby świetlicę wiejską udostępnić w celu odprawiania mszy  
niedzielnych. Wójt Gminy wyraził zgodę na udostępnienie mieszkańcom 
świetlicy na te cele; 

- odmalowania kaplic cmentarnych oraz załoŜenia kratek wentylacyjnych we wsi 
Wilków i Bukowie; 

- instalacji nowych tablic ogłoszeniowych w niektórych wsiach; 
- prac dokonanych w ramach robót publicznych. Dokonano zagospodarowania 

terenu w Idzikowicach, doprowadzono  do czystości parki w Idzikowicach, 
Młokiciui Jakubowicach. Dokonania oczyszczenia rowów w Pielgrzymowicach  
i Bukowiu, a takŜe odtworzono chodnik do Publicznego Gimnazjum w 
Wilkowie; 

- budowy drogi dojazdowej do pól we wsi Bukowie; 
- malowania holu i okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Idzikowicach; 
- aktywności LZS. Trwają rozgrywki meczy na boisku sportowym w Lubskiej  

i w Wilkowie; 
- zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zaleceń 

pokontrolnych było 4. Trzy zalecenia były pod kątem Urzędu Gminy, jedno 
pod kątem GOPS. 

 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.4. Skarbik Gminy p. Sabina Rózniecka przedstawiła informację z wykonania 
budŜetu gminy za I półrocze 2005 roku. Poinformowała, iŜ po zmianach plan 
dochodów budŜetowych za I półrocze 2005r. wyniósł: 
- dochody własne i subwencje      - 6.766.273 zł 
- dotacje celowe na zadania zlecone    - 1.073.063 zł 
- dotacje celowe na zadania powierzone    -        3.357 zł 
- pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł  -    683.906 zł 
w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie dochodów  
w stosunku do planu zmniejszyło się o 1,6%. Planowanych dochodów nie wykonano: 
w dziale 600 – Transport i łączność z tyt. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w 
Opolu na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi dojazdowej do pól obręb 
Bukowie – Pągów”, przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2005r. oraz w dziale 
700 – Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu sprzedaŜy: budynku po Szkole 
Podstawowej w Pągowie i działek budowlanych, mimo ogłaszanych przetargów, 
ogłoszeń i rokowań nie znaleziono nabywców. Nie wykonano równieŜ dochodów w 
dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  od innych jednostek 
nie posiadających osobowości prawne. Przyczyny, które wpłynęły na ten fakt to 
zaległości podatkowe oraz mniejsze od planowanych przekazanie środków przez 
Ministerstwo Finansów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. 
Łączny stan zaległości w dochodach na dzień 30.06.2005r. wyniósł 428.420 zł, co 
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stanowi w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem 5,0%. W porównaniu z 
analogicznym okresem roku ubiegłego zaległości uległy zmniejszeniu w stosunku do 
planowanych dochodów ogółem o 0,3%.  
Wydatki budŜetowe zostały uchwalone przez Radę Gminy w Wilkowie na początku  
roku w wysokości 7.670.744 zł i wzrosły na koniec okresu sprawozdawczego do 
kwoty 8.381.799 zł tj. o 9,3%. 
Planowane rozchody to kwota 144.800 zł, która została przeznaczona na: spłatę 
dwóch rat kredytu długoterminowego, zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej 
modernizację Szkoły Podstawowej w Bukowiu oraz miesięcznych rat przypadających 
do spłaty z tyt. kredytu na modernizację oświetlenia ulicznego. Rada Gminy po 
stronie dochodów uchwaliła dotacje na początek roku w następujących kwotach: 
- na zadania zlecone     - 1.073.063 zł 
- na zadania powierzone     -        3.357 zł 
w okresie sprawozdawczym wysokość dotacji nie uległa zmianie. W porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubiegłego gmina otrzymała dotacje ogółem wyŜsze o 
24,8% tj. o kwotę 100.010 zł 
 

Radny p. Jan Binerat zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn, które mają 
wpływ na  niskie wykonanie wpływów pierwszej i drugiej raty podatku rolnego, 
szczególnie w dwóch sołectwach. 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iŜ od dawna istnieje ta 
prawidłowość, iŜ rolnicy źle wywiązują się z płatnościami pierwszej i drugiej raty 
podatku. Przypuszczalnie wynika to z martwego okresu rolniczego, raty te 
przypadają na okres wczesnej wiosny i lata, kiedy rolnicy nie osiągają dochodów. 
Istotnym jest przede wszystkim fakt, iŜ zaległości te są regulowane w kolejnych 
ratach podatku. 
 
Informacja z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2005r. stanowi załącznik  
nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 5. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekt 
uchwał w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2005r. 

 
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy p. Sabina RóŜniecka informując,  

iŜ zmniejszenia dokonuje się w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę 45.900 zł, 
natomiast  zwiększenia dokonuje się w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na 
kwotę 21.400 zł oraz w dziale 750 – Administracja publiczna w § 6060 – wydatki na 
zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 19.000 zł, w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie o kwotę 15.000 zł i w dziale 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego o kwotę 500 zł.  
Zmiany te są niezbędne w celu sfinansowania wydatków związanych z zakupem 
materiałów i wyposaŜenia.  
 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXIII/115/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 



 4 

Ad. 6. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad.7. Wójt Gminy wyjaśnił, iŜ odpowiedź na interpelację zostanie udzielona w 
najbliŜszym moŜliwie czasie po zapoznaniu się z przedmiotem interpelacji oraz 
kosztami realizacji. 
 
Ad. 8. Radny p. Jan Siutryk poprosił o informację na temat  etapu realizacji studium 
zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności sprawy zalesienia gruntów.  

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ stopień 
zawansowania prac moŜna określić na 80%. Ciągle wprowadzane są zmiany,  
zgodnie ze zgłoszonymi uwagami mieszkańców gminy. 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iŜ w przypadku zalesiania 
wpływ na decyzję o przeznaczeniu na ten cel danej działki ma nie tylko chęć ze 
strony gospodarza, ale przede wszystkim teren i rodzaj gleby przeznaczony do tego 
celu. 

Radny p. Jan Binerat – zapytał z jakiego powodu wykonywany jest na wsi 
pomiar dachów  pokrytych eternitem. 

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński wyjaśnił, iŜ podyktowane jest to 
przepisami prawa budowlanego, z których wynika obowiązek oceny stanu eternitu.  
W pierwszej kolejności ocena ta jest dokonywana na dachach, których powierzchnia 
wynosi pow. 150m2.  
Koszty wykonania takiej oceny, dokonywanej przez uprawnione osoby, ponosi 
właściciel obiektu. 
 

Radny p. Marek Bratosiewicz, zwrócił się z podziękowaniem od mieszkańców 
wsi Lubska dla Wójta Gminy Wilków za udostępnienie świetlicy wiejskiej celem 
odprawiania mszy. Wyjaśnił, iŜ środki na remont świetlicy pozyskane zostały w 
wysokości 15.000 zł od mieszkańców oraz sponsorów wsi. Poinformował równieŜ, iŜ 
na dzień dzisiejszy boisko sportowe we wsi Lubska wyposaŜone zostało w sprzęt o 
wartości 16.000 zł – środki te pozyskane zostały od sponsorów i mieszkańców wsi. 
Koszt postawienia magazynu sportowego przy boisku przekroczyła przewidywane 
środki  i wyniosła 19.800 zł. Z tej kwoty 10.000 zł stanowi dotacja ze środków 
Unijnych, 5.000 zł pochodzi ze środków gminnych, natomiast pozostałe środki 
pochodzą od sponsorów.  

 
Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kusmierczyk przekazał 

pozdrowienia i wyrazy podziękowania za pamięć od Radnej p. mgr Beaty Kchuno, 
która wraca do zdrowia po cięŜkiej chorobie. 

 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wilkowie p. mgr Irena Szajda  

podziękowała Wójtowi Gminy Wilków oraz wszystkim osobom, dzięki którym remont 
przedszkola został przeprowadzony  tak sprawnie.  

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


