
PROTOKÓŁ  Nr XIV/08 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2008r. 

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

w godz. 13
00
 – 1530.  

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 
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. Interpelacje radnych. 
4. Informacja nt. oceny stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego  

w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za 2007 rok. 
5. Przedstawienie zagadnień energetyki wiatrowej – oddziaływanie na środowisko, 

korzyści ekologiczne i społeczne. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych, 
2) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
3) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, 
4) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie. 

7. Informacja Spółki „EKOWOD”  nt.  gospodarowania odpadami stałymi. 
8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania 

uchwał Rady Gminy. 
9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3  interpelacje radnych. 
10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy. 
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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. 

 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przypomniał o obowiązku 
składnia oświadczeń majątkowych przez radnych. Termin składania oświadczeń mija  
30 kwietnia 2008r.  
 
Ad.3.  Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.4. Informację nt. oceny stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego  
w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za 2007 rok przedstawił Komendant Powiatowy 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie mł. bryg. mgr inŜ. Krzysztof Gacek. 
Informacja dotyczyła między innymi ogólnej statystyki zdarzeń, środków finansowych  
na utrzymanie OSP w gminach, nadzoru i oceny funkcjonowania Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych Powiatu Namysłowskiego oraz zestawienia udziału jednostek w powstałych 
zdarzeniach. Ponadto Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej  
w Namysłowie mł. bryg. mgr inŜ. Krzysztof Gacek wyraził słowa uznania dla jednostek 
OSP z terenu Gminy Wilków za zaangaŜowanie oraz dobrą organizację. Zwrócił równieŜ 
uwagę na fakt, iŜ Gmina Wilków jako pierwsza wprowadziła system SMS-owy 
powiadamiania członków OSP o zaistniałych zdarzeniach, jak wykazała praktyka 
pozwala on, aby reakcja na zagroŜenie była szybsza i przez to skuteczniejsza.  

  
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Opracowanie pisemne nt. oceny stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego  
w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej za 2007 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad.5. W związku z planowaną budową elektrowni wiatrowej zapoznano  
się z zagadnieniami z zakresu energetyki wiatrowej oraz jej oddziaływania  
na środowisko, a takŜe wynikające z niej korzyści ekologiczne i społeczne. Prezentację 
multimedialną  przedstawiła Kierownik Sekcji Odnawialnych Źródeł Energii z Instytutu 
Szkła Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oddział IMPiS w Opolu  
p. dr inŜ. Ewa Głodek. 
  W uzupełnieniu prezentacji multimedialnej p. dr Wojciech Kalinowski – Zastępca 
Dyrektora Instytutu Szkła Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oddział 
IMPiS w Opolu poinformował, iŜ energia wiatru była najwcześniej, obok spalania 
drewna, eksploatowaną przez człowieka energią odnawialną. Wiatry wiejące  
nad powierzchnią lądów, w miejscach moŜliwych do zainstalowania siłowni wiatrowych  
i z uwzględnieniem strat, mają potencjał energetyczny o mocy 40 TW. Dla porównania: 
potencjał śródlądowej energii wodnej nie przekracza 4 TW. W przypadku wiatrów 
wiejących nad otwartym morzem, ze względu na głębokość (kłopoty z zakotwiczeniem 
siłowni wiatrowej) oraz mniejszą wysokość, moc energetyczną wiatru ocenia się  
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na 20 TW. Energia wiatru jest energią pochodzenia słonecznego. Powietrze 
ogrzewa się przez promieniowanie, przewodzenie i konwekcję. Ruch wirowy Ziemi oraz 
prądy morskie mają takŜe wpływ na kierunki przemieszczania się mas powietrza. ok. 1-
2% energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi ulega 
zamianie na energię kinetyczną wiatru - jest to 2700 TW. Średnie prędkości wiatru  
w Polsce wynoszą 3,4 m/s w miesiącach letnich i 3,8 m/s w miesiącach zimowych. 
Granicą opłacalności eksploatacji małych turbin wiatrowych (5-6 kW) jest prędkość 
wiatru 4 m/s, natomiast dla elektrowni wiatrowych - prędkość 5,5 m/s. Górną granicą 
pracy jest prędkość 30 m/s. 
 
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Pisemna informacja z zakresu zagadnień energetyki wiatrowej – oddziaływanie  
na środowisko, korzyści ekologiczne i społeczne stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
 Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał  
pod dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
 

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński przypomniał, iŜ projekt uchwały 
przedkładany jest w związku z wnioskiem 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. Tereny te połoŜone są w rejonach wsi: Pszeniczna, Pągów, Bukowie, 
Wojciechów. 
 
Radnie nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 3. 
 
Uchwała została podjęta większością głosów. 

 
Uchwała Nr XIV/78/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków  
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych stanowi załącznik nr 6 do protokołu; 
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2) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ sprawowanie 
opieki nad zabytkami i finansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach, których 
właścicielem jest gmina jest zadaniem własnym gminy. Natomiast, jeŜeli prawnym 
właścicielem zabytku jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna to zgodnie  
z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawny właściciel moŜe ubiegać 
się o dotację celową na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku. Dofinansowanie  
w formie udzielenia dotacji celowej, jest moŜliwe po uprzednim podjęciu uchwały  
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zwrócił się z pytaniem,  
czy wcześniej nie była podejmowana uchwała w tej sprawie? 

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek, która 
poinformowała, iŜ Rada Gminy nie podejmowała dotąd uchwały w tej sprawie.  
W ostatnim czasie w imieniu całej społeczności parafialnej, Proboszcz Parafii  
w Wilkowie oraz Przewodniczący Rady Parafialnej zwrócili się z pismem do Wójta 
Gminy o moŜliwość dofinansowania renowacji zabytkowych figur znajdujących się  
w tutejszym kościele parafialnym. Aby móc rozpatrzyć ten wniosek i podjąć określone 
działania niezbędna jest uchwała Rady.  

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0,  głosów 

wstrzymujących - 0. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XIV/79/08 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 
 

3) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 
 
Kierownik Referatu inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ projekt uchwały 

przedkładany jest ponownie z uwzględnieniem zapisu o publikacji uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.   

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 

 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XIV/80/08 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu; 
 

4) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie. 
 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iŜ Rada Gminy jest 
władna do podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 
Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wieruszowie. Wynika to z przepisów ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, która stanowi, Ŝe projekt uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej wymaga opinii organów gminy, których ludność korzystała ze świadczeń tej 
placówki.  W związku z trudną sytuacją finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie oraz w wyniku ograniczonych moŜliwości dalszego 
rozwoju postanowiono dokonać zmiany formy prawnej funkcjonowania placówki. Powiat 
Wieruszowski zamierza powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% 
udziałem Powiatu Wieruszowskiego, która utworzy Niepubliczny ZOZ w Wieruszowie. 
Utworzenie ZOZ-u pozwoli na poprawę efektywności opieki zdrowotnej i jakości 
świadczonych usług medycznych, zwiększenia bezpieczeństwa i lepszej dostępności  
do bezpłatnych świadczeń medycznych, poszerzenie zakresu usług medycznych  
oraz racjonalne wykorzystanie środków otrzymywanych od Narodowego Funduszu 
Zdrowia.  

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących – 0. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XIV/81/08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 
Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wieruszowie stanowi załącznik nr 9 do protokołu; 
 
Ad.7. Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński przedstawił informację o utrzymaniu 
czystości i porządku w Gminie Wilków. Informacja objęła tematy dotyczące: odpadów 
komunalnych stałych, nielegalnych miejsc składowania odpadów, zbieranie zwłok 
bezdomnych zwierząt oraz odpadów komunalnych płynnych. 
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 Kierownik Wydziału Komunalnego Spółki „EKOWOD” p. Mieczysław Rudnicki 
omówił działalność Spółki, jak równieŜ poinformował o sprawach dotyczących: 
- terminów odbioru odpadów stałych,  
- selekcji odpadów,  
- moŜliwości zakupu pojemników na odpady stałe oraz worków do selekcji odpadów,  
- moŜliwościach odbioru opakowań po środkach chemicznych, 
- wprowadzenia zbiórki odpadów zuŜytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego  typu 
lodówki, telewizory itp. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski zapytał, czy odbierane będą 
równieŜ stare opony samochodowe? 

Kierownik Wydziału Komunalnego Spółki „EKOWOD” p. Mieczysław Rudnicki 
odpowiedział, iŜ w przypadku tego rodzaju odpadów największy problem stanowi 
transport. Niemniej jednak, jeŜeli ktoś dowiezie te odpady na składowisko we własnym 
zakresie zostaną one przyjęte. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zapytał, czy odpady 

zawierające metale cięŜkie równieŜ będą odbierane? 
Kierownik Wydziału Komunalnego Spółki „EKOWOD” p. Mieczysław Rudnicki 

odpowiedział, iŜ Spółka nie na takiego obowiązku. JednakŜe na składowisku  
jest pojemnik na tego rodzaju odpady i od kaŜdego, kto je przywiezie będą odebrane. 

 
Radny p. Maciej Jagielski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie pojęcia „szkła”, które 

objęte jest odbiorem przez „EKOWOD”. 
Kierownik Wydziału Komunalnego Spółki „EKOWOD” p. Mieczysław Rudnicki 

poinformował, iŜ pod tym pojęciem rozumie się wszelkiego rodzaju szkło opakowaniowe 
np. butelki, słoiki. Natomiast tzw. tłuczeń, czyli szkło pochodzące np. z wymiany okien 
nie kwalifikuje się do tej kategorii. JednakŜe od kaŜdej osoby, która przywiezie tego typu 
szkło na składowisko zostanie ono odebrane. 

 
Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Wilków stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu.  
 
Ad.8. 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. 
 
Pisemne sprawozdanie w sprawie działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków 
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
  
Ad.9. Interpelacji nie wniesiono. 
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Ad.10. Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzony został jednogłośnie. 
 
Ad.11. Radny p. Marek Bartosiewicz zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie mostu 
na rzece Widawie w Lubskiej, który został uszkodzony w trakcie wywozu drzewa.  
 

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ sprawa ta zostanie 
załatwiona przez gminę w granicach jej moŜliwości finansowych. 
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski przedstawił informację o umorzeniach 
naleŜności  podatkowych za rok 2006 i 2007. Łącznie umorzono w 2006 roku kwotę 
18.469,64 zł, odsetki 6.525,70 zł, natomiast w roku 2007 kwotę 5.842,00 zł, odsetki 
11.602,50 zł. 
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował o wnioskach, jakie wpłynęły 
na zebraniach wiejskich, które odbyły się w miesiącu lutym br. i dotyczyły między innymi:  
- remontów dróg transportu rolnego, 
- czystości i porządku, 
- oświetlenia ulicznego, 
- wycinki drzew przy drogach powiatowych. 
 
Ad.12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XIV sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
  
 


