
Protokół Nr XXIV/05 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  18 pa ździernika 2005 r. 

 
 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   
w  godz. 16

00
 – 1740. 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło 15 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 
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. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1)   zmian w budŜecie gminy na 2005r.   
2) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania  

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki  
pracy oraz  innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości  
oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego w roku 2006 – w drodze regulaminu. 

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

       7. Zapytania i wolne wnioski. 
 

Radny p. Wiesław Kowalczyk przedstawił wniosek w sprawie usunięcia z 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wysokości oraz 
szczegółowych warunków przyznawania  nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz  innych składników wynagrodzenia, a takŜe 
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego w roku 2006 – w drodze regulaminu, gdyŜ wobec braku materiałów 
sprawozdawczych  dotyczących działalności placówek oświatowych na terenie gminy 
podejmowanie dyskusji nad treścią projektu uchwały jest działaniem 
bezprzedmiotowym.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  -  p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk podał pod 
głosowanie wniosek radnego p. Wiesława Kowalczyka. 

Za odrzuceniem wniosku głosowało 8 radnych, przeciw  - 3, głosów 
wstrzymujących - 4.  

Wniosek odrzucono większością głosów. 
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Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk  przedstawił 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005r. w 
sprawie zarządzenia środków związanych z zagroŜeniem wystąpienia wysoce 
zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu. 
 
Rozporządzenie w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.2.  Interpelację zgłosił Radny p. Wiesław Kowalczyk w sprawie gruntów rolnych  
z Agencji Własności Rolnej, które miały zostać wystawione do sprzedaŜy w 2004r. 
niestety na dzień dzisiejszy zamiary te nie zostały zrealizowane. Radny zapytał, czy 
w związku z tym istnieje moŜliwość wyjaśnienia opóźnień w realizacji sprzedaŜy 
tychŜe gruntów? 
 
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: 

- oddania do uŜytku drogi w Bukowiu, 
- zakończenia remontu świetlicy wiejskiej w Wojciechowie.  
- zakończenia montaŜu tablic ogłoszeniowych w poszczególnych wsiach na 

terenie gminy, 
- przestrzegania zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi dot. wirusa grypy H5N1. 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 4. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budŜecie gminy na 2005r. 
 
Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano w dziale 600 – Transport  

i łączność i 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na podstawie umów zawartych z 
Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu nr 187/130/05 i nr 188/131/05 z dnia 11 
października 2005r. na modernizację dróg osiedlowych w Idzikowicach  
i remont dachu na budynku mieszkalnym nr 10 w Idzikowicach. Zwiększenia planu  
wydatków w dziale 600 – Transport i łączność dokonano celem zabezpieczenia 20% 
wkładu własnego na remont dróg w Idzikowicach. W dziale 801 – Oświata  
i wychowanie na opłatę rachunków za c.o. w Szkole Podstawowej w Idzikowicach 
oraz wypłaty zastępstw w Publicznym Przedszkolu w Idzikowicach oraz w dziale 921 
– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na zakup krzeseł i chłodziarki dla Domu 
Kultury w Wilkowie oraz modernizację świetlicy w Wojciechowie. 

 
Radny p. Wiesław Kowalczyk poprosił o wyjaśnienie czy prawdą jest, Ŝe 

mieszkańcy osiedla w Idzikowicach będą w części partycypować w kosztach 
naprawy dróg osiedlowych? 

 



 3 

 
Wójt Gminy wyjaśnił, iŜ w pierwszych rozmowach z mieszkańcami osiedla  

padła taka propozycja, lecz w efekcie końcowym cały koszt poniesiony zostanie 
przez  Gminę Wilków (20%) i Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu (80%). 

  
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXIV/116/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

2) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania  
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz  
innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2006 – w drodze 
regulaminu. 

 
Inspektor ds. Kadrowych i Oświaty p. Honorata Rosińska wyjaśniła, Ŝe 

zgodnie z art. 30 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) organy prowadzące placówki oświatowe 
zobowiązane są do corocznego opracowywania regulaminów dodatków do 
wynagrodzenia dla nauczycieli, a takŜe ma to związek  ze zmianą ustawy 
budŜetowej, w której określa się kwotę bazową do obliczania wynagrodzeń 
poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli. 

 
 Radny p. Władysław Zychowicz zwrócił się z zapytaniem do p. mgr Tadeusza 
Młynarskiego czy odrzucenie regulaminu nie byłoby ułatwieniem i sprawiedliwszą 
formą przydzielania wysokości nagród, kiedy jako dyrektor szkoły decydowałby 
indywidualnie według rzeczywistych osiągnięć nauczyciela o wysokości takiej 
nagrody. 
 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu p. mgr Tadeusz Młynarski 
uwaŜa, iŜ  tak naprawdę to pensja zasadnicza powinna być na tyle wysoka aby 
moŜna było zapomnieć o pozostałych dodatkach, na dzień dzisiejszy dopóki 
funkcjonuje ustawa nie moŜna nic zmienić. 
 

Radny p. Wiesław Kowalczyk uwaŜa, iŜ kolejność kryteriów według których 
oceniani są dyrektorzy i nauczyciele jest niezgodna z czynnikami, które jego zdaniem 
powinny decydować o końcowej ocenie pracy i wysokości przyznanego dodatku 
motywacyjnego.  W związku z tym wnosi propozycję następujących zmian w 
projekcie uchwały: 

- w § 6 punkt 5 przenieść na pozycję pierwszą, 
- w § 7 punkt 4 przenieść na pozycję pierwszą. 
 
Radny p. mgr Bogdan Zdyb zwrócił się z pytaniem, czy w związku z faktem, iŜ 

projekt uchwały przedkładany jest do zaopiniowania przez ZNP – co zostało 
uczynione do obecnego projektu, a w związku z propozycją wniesienia zmian czy nie 
naleŜałoby ponownie przedłoŜyć projektu uchwały do zaopiniowania przez Związek 
Nauczycielstwa Polskiego? 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iŜ zmiany 
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zaproponowane przez radnego p. Wiesława Kowalczyka nie zmieniają merytorycznie 
treści uchwały tylko jej formę graficzną, a więc nie zachodzi potrzeba ponownego 
przedkładania projektu uchwały do ZNP celem zaopiniowania. 

 
Inspektor ds. Kadrowych i Oświaty p. Honorata Rosińska odczytała uchwałę 

Nr 2/2005 Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd w Wilkowie, w której związek 
pozytywnie opiniuje omawianą uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz 
szczegółowych warunków przyznawania  nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz  innych składników wynagrodzenia, a takŜe 
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego w roku 2006 – w drodze regulaminu. 

   
Uchwała Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk poddał wniosek 
radnego p. Wiesława Kowalczyka w sprawie wprowadzenia zmian do projektu 
uchwały pod głosowanie. 

Za przyjęciem zmian głosowało 7 radnych, przeciw – 5 radnych, od głosu 
wstrzymało się 3 radnych. 

Wniosek przyjęto większością głosów. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk poddał projekt 

uchwały pod głosowanie po wprowadzeniu zmian. 
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXIV/117/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Ad. 5. Protokół Nr XXIII sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 8 września 2005r. 
zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 6. Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, Ŝe ANR z Opola przysłała 
pismo, w którym wyjaśniała, iŜ procedura załatwienia  spraw dot. sprzedaŜy gruntów 
jest bardzo długa lecz z całą pewnością pierwotne postanowienia  będą realizowane. 
 
Ad. 7.  Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski podziękował radnym oraz sołtysom za 
zaangaŜowanie i obecność na doŜynkach, które odbyły się w Idzikowicach w dniu  
11 września 2005r. 

 
      Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała o wynikach 
wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz o wynikach wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

W wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP na terenie gminy wzięło  
udział 34,67% uprawnionych do głosowania (uprawnionych do głosowania – 3565 
osób, udział wzięło – 1236). Największa frekwencja była w Wojciechowie – 44%,  
Bukowiu – 40,5% i w Wilkowie 38,8%. Najmniejsza frekwencja była w Lubskiej  
i Pągowie.  
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W wyborach do Sejmu i Senatu największą liczbę głosów uzyskali następujący 
kandydaci:  
do Sejmu RP: 

- 159 głosów – Teresa Ceglecka-Zielonka z PiS,  
- 123 głosy – Krzysztof Mozgowiec z LPR, 
- 118 głosów – Grzegorz Kubat z SLD 

do Senatu RP: 
- 387 głosów – Jarosław  Chmielewski, 
- 292 głosy – Bolesław Grabowski, 
- 262 głosy – Ryszard Ciecierski. 
W wyborach prezydenckich frekwencja wyniosła  44,36%. Najlepsza frekwencja 

była w Wojciechowie – 52,5%,  Krzykowie – 50,7% i w Bukowiu – 47,0%. Największą 
liczbę głosów na terenie Gminy Wilków otrzymał kandydat Andrzej Lepper – 549 
głosów, na drugim miejscu Donald Tusk – 465 głosów , na trzecim miejscu Lech 
Kaczyński – 348 głosów. 

 
 Radny p. Marek Bratosiewicz zwrócił się z prośbą o usunięcie gałęzi drzew 

przy boisku sportowym w Lubskiej. 
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk poinformował, iŜ otrzymał informację z firmy 

EKOWOD nt. zbiorników na śmieci. Firma ta duŜe zbiorniki dzierŜawi odpłatnie, 
natomiast małe kosze udostępnia nieodpłatnie. 
Natomiast w przypadku woli rozwiązania umowy naleŜy odstąpić od umowy z firmą z 
Bierutowa z zachowaniem okresu wypowiedzenia i spisać nową z obojętnie wybraną  
firmą.  

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


