
PROTOKÓŁ  Nr XIII/08 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2008r. 

 
Sesja   Rady   Gminy  odbyła  się  w   małej  sali  Domu  Kultury  w   Wilkowie  

w godz. 13
00
 – 1545.  

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 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 mgr inŜ. Teresa śółtaszek, 
- Kierownik Referatu - Pan inŜ. Jan Kamiński, 
- Kierownik GOPS  - Pani mgr Stanisława Witek 
- Inspektor ds. Kadr  - Pani Honorata Rosińska 
oraz  sołtysi i osoby zaproszone według list obecności stanowiących załączniki nr 2  
i 3 do niniejszego protokołu.  

 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy - p. Zygmunt Pniewski,  

który przywitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił  porządek 
obrad sesji: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Informacja Starosty Namysłowskiego z realizacji zadań inwestycyjnych  

w powiecie namysłowskim. 
4. Informacja o moŜliwościach pozyskiwania funduszy UE.  
5. Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za 2007 rok. 
6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2007r.  
7. Interpelacje radnych. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) o zmianie uchwały Nr XII/66/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 
2007r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Wilków na 2008 rok, 
2) zmian w budŜecie gminy na 2008 rok, 
3) wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wilków, 
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych, 
5) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów 
pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2008 rok. 

9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków  
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 

10. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 7  interpelacje radnych. 
11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił  

się do radnych z zapytaniem czy wnoszą zmiany do przedstawionego porządku 
obrad sesji. 

 
Radni nie wnieśli zmian do porządku obrad sesji. 
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Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski podziękował Wójtowi 
Gminy Wilków oraz radnym: p. Zbigniewowi Błaszczykowi i p. Bogdanowi Środoniowi 
za zaangaŜowanie przy budowie parkingu obok cmentarza w Wilkowie. 
Poinformował równieŜ, iŜ Wojewoda Opolski w rozstrzygnięciu nadzorczym  
stwierdził niewaŜność uchwały  Nr XII/71/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 
Stwierdzenie niewaŜności uchwały wynikło z braku unormowania przewidującego 
ogłoszenie niniejszej uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  
  
Ad.3. Starosta Namysłowski p. Michał Ilnicki poinformował, iŜ w powiecie 
namysłowskim wśród inwestycji wymienić naleŜy przede wszystkim:  
- scalanie gruntów we wsi Dąbrowa w gminie Świerczów. Celem scalania  
jest zmniejszenie liczby działek poprzez łączenie małych działek w większe  
oraz wymianę gruntów pomiędzy gospodarstwami, aby nowe, większe działki 
znajdowały się w bliskiej odległości od gospodarstwa, a dodatkowo zapewnienie 
kaŜdej "nowej" działce dostępu do drogi oraz dostosowanie dróg do współcześnie 
stosowanych maszyn rolniczych, 
- przebudowa drogi powiatowej z Namysłowa do Przeczowa,  
- utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  
- remonty chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Ligota KsiąŜęca  
i Ładza,  
- remont wraz z dociepleniem dachu na budynku Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie.  
Wśród planowanych inwestycji są miedzy innymi: 
- rozbudowa Komendy Powiatowej z jednostką Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Namysłowie,  
- rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Kamiennej,  
- rozbudowa szpitala w Namysłowie o kompletny Blok Operacyjny, składający  
się z dwóch sal operacyjnych, 
- rozbiórka obiektów po byłym gospodarstwie rolnym przy ul. Staromiejskiej  
w Namysłowie.  
 
Ad.4. Informację o moŜliwościach pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej  
na rozwój obszarów wiejskich przedstawił p. Paweł Kozielski – p.o. Kierownika 
Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Namysłowie. 
Poinformował między innymi o programach pod nazwą: 
- Działania Osi 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 
- Działania Osi 2 – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, 
- Działania Osi 3 – Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki 
wiejskiej, 
- Działania Osi 4 – Leader. 
 

Radny p. Maciej Jagielski zapytał, czy przynaleŜność do rolniczej grupy 
producenckiej zamyka rolnikowi moŜliwość indywidualnego starania się o środki  
z Unii Europejskiej.  

Pan Paweł Kozielski poinformował, iŜ nie stanowi to przeszkody dla rolnika  
w indywidualnym pozyskiwaniu środków, gdyŜ pochodzą one z innych programów. 

 
Informacja na temat programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
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Ad.5.  Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za 2007 rok 
złoŜyła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
p. mgr Stanisława Witek.  
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zapytał  
o regulacje dotyczące osób uprawnionych do korzystania z pomocy z zakresu 
doŜywiania.  
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. mgr Stanisława Witek 
poinformowała, iŜ tę kwestię regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.  
 
Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za 2007 rok 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
  
Ad.6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2007 roku złoŜył Przewodniczący Gminnej Komisji  
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Zbigniew Maliński.  
  
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2007r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 
W uzupełnieniu sprawozdania z działalności Gminnej Komisji  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kierownik GOPS p. mgr Stanisława 
Witek przedstawiła pisemne sprawozdanie złoŜone przez Pedagog p. mgr Marię 
Chwołkę, która prowadzi w gminie Wilków punkt konsultacyjny pomocy 
terapeutycznej dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych.  

 
Radny p. Jan Binerat zapytał, czy osoba uzaleŜniona musi wyrazić zgodę  

na podjęcie leczenia, czy teŜ moŜna skierować ją na taką terapię bez jej zgody. 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  

p. mgr Stanisława Witek poinformowała, iŜ zgoda taka jest niezbędna, aby moŜna 
było rozpocząć leczenie.  

 
Sprawozdanie z działalności punktu konsultacyjnego pomocy terapeutycznej 

dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych za rok 2007 stanowi załącznik nr 7  
do protokołu.  
 
Ad.7. Interpelacje wnieśli: 
- Radny p. Wiesław Kowalczyk - w sprawie usterek przy wykonywaniu inwestycji  
pod nazwą przebudowa remizy OSP w Bukowiu. 

Radny wyraził głębokie niezadowolenie ze sposobu, w jaki wykonane zostało 
pokrycie budynku remizy. Poinformował, iŜ po opadach, jakie miały miejsce nastąpiły 
przecieki co oznacza, Ŝe dach został wykonany niesolidnie.  
 - Radny Jan Szyszak w sprawie jakości wody po awarii wodociągu. 
 Po awarii wodociągu na drugi dzień woda nie nadaje się do uŜytku, jest  
to bardzo uciąŜliwe dla mieszkańców wsi i wiąŜe się równieŜ z kosztami,  
jakie ponoszą, kiedy muszą wylewać wodę dopóki nie zacznie płynąć czysta, 
nadająca się do spoŜycia.  
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Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał  
pod dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) o zmianie uchwały Nr XII/66/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Wilków na 2008 rok. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ zmiana 
dotyczy zapisu w § 8, która odnosi się do dotacji na zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu. Po zmianie przepisów zapis „Gminne Zrzeszenie Ludowych 
Zespołów Sportowych w Wilkowie” przestał funkcjonować, a zastąpiono go zapisem 
„Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”. 
 
Radnie 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 XIII/74/08 o zmianie uchwały Nr XII/66/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Wilków na 2008 rok stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu; 
 

2) zmian w budŜecie gminy na 2008 rok. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ zwiększenie 

przychodów w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, wynika  
z wyliczenia tzw. „wolnych środków” na 2008 rok. Zwiększenie wydatków następuje 
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwiązanie 
problemów gospodarki wodno – ściekowej w powiecie namysłowskim” w związku  
z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej 
tego przedsięwzięcia oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, gdzie zwiększono 
dotację dla SPSK w Częstochowie w związku z dokonaniem rocznego  rozliczenia  
za 2007 r. i wyliczeniem zgodnie z ustawą o systemie oświaty, naleŜnej za 2007r. 
dotacji równej wydatkom przypadających na jednego ucznia w szkołach 
podstawowych  prowadzonych przez gminę i w związku z koniecznością 
zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów 
szkolenia młodocianych pracowników. 
 
Radnie 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 XIII/75/08 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu; 
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3) wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wilków. 
 

Kierownik Referatu inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ Rada Gminy podjęła  
na XI sesji, uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określania zasad 
nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich dzierŜawiania 
lub najmu na okres dłuŜszy niŜ trzy lata, w związku z czym kaŜda decyzja  
w sprawie zbycia nieruchomości musi być rozstrzygnięta na sesji w formie uchwały.  

 
Radnie nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XIII/76/08 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków stanowi załącznik nr 10  
do protokołu; 

 
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. 

 
Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ został złoŜony wniosek 

o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wilków. Przedmiotem wniosku są tereny rolne, na których inwestor wyraził 
wolę budowy farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.   
Wniosek obejmuje obszar w rejonie obrębów geodezyjnych: Pszeniczna, Pągów, 
Bukowie, Wojciechów. Na wniosek inwestora, została wykonana analiza 
urbanistyczna, na podstawie której wstępnie określono predestynowany obszar  
pod lokalizację wieŜ elektrowni wiatrowych. Dotychczas teren ten jest w uŜytkowaniu 
rolnym, a przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazała, iŜ lokalizacja na terenie 
przedstawionym na załączniku graficznym do niniejszego projektu uchwały  
nie koliduje z Ŝadnymi zaplanowanymi inwestycjami na terenie gminy. Ustalono  
teŜ, Ŝe lokalizacja w tym miejscu nie będzie oddziaływała negatywnie na sąsiadującą 
z przedmiotowym terenem istniejącą zabudową mieszkaniową. 
Inwestycja ta równieŜ w szerszym kontekście przyczyni się do pozyskania 
ekologicznej energii, a takŜe do ochrony środowiska. 
  

Radny p. Wiesław Kowalczyk wraził wątpliwość dotyczącą załącznika  
do projektu uchwały, który jego zdaniem jest zbyt ogólnikowo sporządzony.  
Brak legendy, nazw miejscowości wprowadza dezorientację. W chwili, kiedy 
podejmowana ma być decyzja o strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych 
załącznik ten nie odpowiada na pytanie, które wsie wejdą do tej strefy. 
  

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński wyjaśnił, iŜ specyfika studium polega 
na tym, Ŝe nie określa ono w szczegółach, w którym miejscu określony wiatrak 
będzie stał. Na załączonej mapie pokazana jest granica, która sugeruje, Ŝe strefa 
oddziaływania wymagana dla tej elektrowni została zachowana i nie wchodzi  
w kolizję z budownictwem mieszkaniowym.  
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 Radca Prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, iŜ podjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wilków nie przesądza o granicach oddziaływania elektrowni.  
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk złoŜył wniosek o wycofanie projektu uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych z powodu z nieprecyzyjnie sporządzonego załącznika. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poddał wniosek  
pod głosowanie. 
 
 Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się  
od głosu – 4. 
 Wniosek przyjęto większością głosów. 
  
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji 
elektrowni wiatrowych została wycofana spod głosowania.  

 
5) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów 

pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2008 rok. 
 
Radny p. Wiesław Kowalczyk złoŜył wniosek o wycofanie z załącznika Nr 1  

do projektu uchwały zapisu „Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy  
w Wilkowie”. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 

 
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymał się  

od głosu – 1.  
Wniosek przyjęto większością głosów. 
 
Przewodniczący Rady Gminny p. Zygmunt Pniewski poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie  
oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2008 
rok wraz z wprowadzoną zmianą.  
 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XIII/77/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie 
oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2008 
rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 
Ad.9. Pisemne sprawozdanie 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  
oraz o podejmowanych działaniach. Przedstawił teŜ stan realizacji uchwał Rady 
Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. 
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Pisemne sprawozdanie w sprawie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków 
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad.10. Odpowiedzi na interpelację w sprawie inwestycji pod nazwą przebudowa 
remizy OSP w Bukowiu udzielił Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński, który 
poinformował, iŜ usterka została zgłoszona do wykonawcy i zostanie bezzwłocznie 
usunięta. Zostało równieŜ wystosowane pismo do dostawcy pokrycia dachu  
z zapytaniem czy haki mocujące są właściwe do blachy pokrywowej, gdyŜ to moŜe 
stanowić powód wystąpienia usterki.  

 
Odpowiedzi na interpelację w sprawie awarii wodociągu udzielił Wójt Gminy  

p. Zygmunt Szulakowski, który poinformował, iŜ jakość wody z kaŜdym kolejnym 
rokiem będzie coraz lepsza, gwarancje taką daje fakt przejęcia wodociągów przez 
wyspecjalizowaną firmę EKOWOD. JednakŜe do chwili wymiany stacji tego rodzaju 
niedogodności mogą mieć miejsce. Nie do uniknięcia natomiast jest fakt 
zanieczyszczenia wody po dokonywanych konserwacjach, naprawach, płukaniach 
sieci i tym podobnych czynnościach wykonywanych na urządzeniach 
wodociągowych. 
 
Ad.11. Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzony został jednogłośnie. 
 
Ad.12. Sołtys wsi Pągów p. Marian Radziński przekazał informację dotyczącą 
niezadowolenia mieszkańców wsi w sprawie jakości podłogi w świetlicy wiejskiej. 
  

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ podłoga ta została 
ujęta w projekcie jako przeznaczona do renowacji poprzez przeszlifowanie  
i pomalowanie z racji niŜszych kosztów, jakie będą na te czynność poniesione  
i tak teŜ zostało to zadanie zrealizowane. 

 
Radny p. Jan Binerat poinformował, iŜ po ostatnich wiatrach we wsi 

Wojciechów pozostało wiele nieusuniętych gałęzi przy drodze. Ponadto poprosił  
o przygotowanie informacji o wysokości umorzonych podatków z dwóch ostatnich lat.  
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ sprawę gałęzi naleŜy 
zgłaszać do Zarządu Dróg Powiatowych, gdyŜ ta sprawa leŜy w ich kompetencji.  
Ze strony Urzędu Gminy sprawę tę przekazano juŜ do ZDP. 
  

Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ lista osób, 
którym umorzono podatek wywieszana jest corocznie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Wilkowie zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych.  
Natomiast wielkość umorzonych podatków podanie zostana radnym na następnej 
sesji. 
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił się z prośbą, aby na sesji wprowadzić  
do porządku obrad punkt w sprawie moŜliwości zakupu przez rolników 
indywidualnych ziemi na terenie gminy Wilków oraz umoŜliwić dyskusję nad tym 
zagadnieniem z przedstawicielem Agencji Nieruchomości Rolnych. 
 
Ad.13. W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach  i  zamknął   
XIII sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
Protokołowała:  


