
PROTOKÓŁ  Nr XVI/08 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 czerwca 2008r. 

 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   
w  godz. 1300 – 1400. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 11 radnych - według listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
Ponadto w sesji dział wzięli:  
- Wójt Gminy     - Pan Zygmunt Szulakowski 
- Sekretarz Gminy     - Pani mgr Irena Wagner-Cichosz 
- Skarbnik Gminy    - Pani mgr inŜ. Teresa śółtaszek 
- 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 
stwierdził prawomocność obrad i przywitał zebranych. 

Przewodniczący Rady Gminy - p. Zygmunt Pniewski poinformował, iŜ zgłoszony 
został wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wilków.  

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poddał pod głosowanie wniosek  
o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie  
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków. 

Za wnioskiem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił porządek obrad 

sesji:   
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  zmian w budŜecie gminy na 2008 rok, 
2) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 

3)  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków, 
4) ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum  

w Wilkowie,  
5) uchwalenia  Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2011, 
6) przystąpienia do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, wniesienia aportów  
na podwyŜszony kapitał zakładowy oraz objęcia za nie udziałów, 

7) zawiązania spółki prawa handlowego pod firmą Namysłowskie Centrum Zdrowia 
Spółka Akcyjna w Namysłowie,  
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8) wyznaczenia delegata do Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych,  
9) wyraŜenia akcesu dotyczącego utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Dobra 

Widawa” w ramach OSI Leader,  
10)  zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Centra kształcenia  

na odległość na wsiach (CKNONW)”, 
11)  wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Wilków. 
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania 
uchwał Rady Gminy. 
6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3  interpelacje radnych. 
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił  

się do radnych z zapytaniem czy zgłaszają wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad sesji. 

  
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poinformował, iŜ została 
dokonana analiza złoŜonych oświadczeń majątkowych. Na 14 osób zobowiązanych  
do złoŜenia oświadczenia majątkowego, oświadczenie złoŜyło 13 radnych.  
W oświadczeniach w trakcie analizy ujawniono drobne uchybienia, które zostały 
usunięte. 
 
Ad.3. Interpelacji nie wniesiono.  

 
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał  
pod dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budŜecie gminy na 2008 rok 
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok przedstawiła 
Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek, która poinformowała, iŜ zwiększenie 
przychodów w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, wynika  

z wyliczenia tzw. „wolnych środków” na 2008 rok. Natomiast wydatki zwiększa się: 
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,  

w związku z przystąpieniem do Spółki „EKOWOD” w Namysłowie i wykupem udziałów  
w spółce, 
- w działach 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 – Administracja publiczna i 921 - 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podwyŜki dla pracowników  

w związku ze zmianą od 1 stycznia 2008r. przepisów dotyczących wynagrodzeń, 
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w związku z reorganizacją ZOZ w Namysłowie  

i wniesieniem wkładu załoŜycielskiego w formie akcji, 



 3 

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na uzupełnienie 

wydatków w związku z partycypacją w budowie wysypiska śmieci w Ziemiełowicach, 
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na dotację dla parafii  

w Wilkowie w celu wykonania prac konserwatorskich przy zabytkowych rzeźbach.  
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

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

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVI/85/08 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 r., stanowi załącznik 
nr 4 do protokołu; 
 

2) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja  
w Wilkowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 
 Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ wniosek, który 
wpłynął do Urzędu Gminy jest konsekwencją podjętej przez Radę Gminy uchwały  
w sprawie udzielania dotacji na ten cel. W związku z tym zgodnie z postanowieniem  
§ 5 ust. 8 uchwały Nr XIV/79/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2008r.  
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nakładają na Radę Gminy  
w Wilkowie obowiązek podjęcia uchwały o przyznaniu lub odmowie dotacji z budŜetu 
gminy. Przeznaczone do konserwacji rzeźby powstały w okresie gotyku, renesansu  
i baroku. Stanowią przykłady zabytków sztuki śląskiej. Posiadają wartości artystyczne 
i historyczne. Z wnioskiem o udzielenie dotacji wystąpił Ksiądz Proboszcz kościoła 
parafialnego w Wilkowie. Ksiądz Proboszcz planuje eksponowanie odnowionych rzeźb 
w kościele parafialnym, co pozwoli na ubogacenie skromnego wystroju wnętrza świątyni. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 

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

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVI/86/08 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-katolickiej  
p.w. Świętego Mikołaja w Wilkowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, stanowi załącznik nr 5  
do protokołu; 
 
 
 



 4 

 
3)  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków, 

 
Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iŜ zmiana 

wynagrodzenia Wójta Gminy wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Nowe przepisy wprowadziły 
następujące stawki: płaca zasadnicza w kwocie od 4.200,00 – 5.900,00 zł, dodatek 
funkcyjny w kwocie od 1.500,00 – 1.900,00 zł.  Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 
Gminy w Wilkowie zostało wypracowane w tej sprawie następujące stanowisko: 
- płaca zasadnicza w kwocie – 4.600,00 zł 
- dodatek funkcyjny w kwocie – 1.500,00 zł 
- 30% dodatku specjalnego liczonego od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego, 
- 20 % dodatku za staŜ pracy. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 

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

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVI/87/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków, 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu; 
 

4) ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum  
w Wilkowie. 
   
  Skarbnik Gminy p. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ art. 67a ustawy  
o systemie oświaty dopuszcza moŜliwość zorganizowania w szkole stołówki 
uzasadniając to potrzebą wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoły.  
O prowadzeniu przez szkołę stołówki decyduje dyrektor szkoły, ale jego decyzja 
uzaleŜniona jest w znacznym stopniu od organu prowadzącego szkołę. Nowa regulacja 
prawna wymaga podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki 
szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek. 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 

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

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVI/88/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej  
w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie, stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 
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5) uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2011. 
 

Podinspektor ds. kultury i sportu p. Dorota Birska poinformowała, iŜ zgodnie  
z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w zakresie zadań własnych 
Gmina realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 18 ust. 
2 pkt 15). Obowiązek sporządzenia Gminnego programu opieki nad zabytkami nakłada 
na gminę art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Projekt tego 
programu został opracowany przez specjalistę w dwóch etapach: wykonania kart 
adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wilków oraz opracowanie Gminnego 
programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i zweryfikowany przez pracownika 
Urzędu Gminy. Program uzyskał akceptację Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 

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

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVI/89/08 w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami 
na lata 2008-2011, stanowi załącznik nr 8 do protokołu; 
 

6) przystąpienia do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, wniesienia aportów na podwyŜszony 
kapitał zakładowy oraz objęcia za nie udziałów. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ w związku  
z realizacją uchwały Nr 23/7/07 Zgromadzenia Komunalnego Związku Wodno-
Ściekowego w Ligocie Dolnej 56 z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie likwidacji 
Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Ligocie Dolnej, problem rozwiązania 
prawnego dostarczania wody został uzgodniony z gminami ościennymi jako wspólne 
zadanie pn.: ”Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie 
namysłowskim”. Zadanie to jest realizowane przy współudziale Zakładu Wodociągów  
i Usług Komunalnych „EKOWOD” sp. z o.o. w Namysłowie, w związku z powyŜszym 
Gmina Wilków przystępuje do Spółki jako jej wspólnik. 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 

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

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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Uchwała Nr XVI/90/08 w sprawie przystąpienia do Zakładu Wodociągów i 
Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Namysłowie, wniesienia aportów na podwyŜszony kapitał zakładowy oraz objęcia za nie 
udziałów, stanowi załącznik nr 9 do protokołu; 
 

7) zawiązania spółki prawa handlowego pod firmą Namysłowskie Centrum Zdrowia 
Spółka Akcyjna w Namysłowie.  
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iŜ niepubliczne szpitale 
działają na podstawie kodeksu spółek handlowych, który w bardzo restrykcyjny sposób 
określa poziom odpowiedzialności zarządzających spółkami za ich wynik finansowy.  
Po przekształceniu szpital  w Namysłowie nadal będzie leczył pacjentów bezpłatnie, 
gdyŜ będzie posiadał kontrakt z NFZ. Jedyne, co ulegnie zmianie to organizacja pracy 
ponadto szpital będzie posiadał moŜliwość pozyskiwania dodatkowych dochodów  
z prowadzonej działalności.  
 
 Sołtys wsi Pagów p. Marian Radziński zapytał, czy w decyzji o prywatyzacji 
szpitala została uwzględniona opinia pracowników. 
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk potwierdził, iŜ przeprowadzono wśród załogi 
rozmowy na temat prywatyzacji szpitala i wysłuchano opinii pracowników. Ponadto 
zabezpieczono pracowników, którzy nie będą chcieli podpisać kontraktu ze spółką 
akcyjną poprzez zagwarantowanie im odpraw.  
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 

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

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVI/91/08 w sprawie zawiązania spółki prawa handlowego pod firmą 
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie, stanowi załącznik  
nr 10 do protokołu; 
 

8) wyznaczenia delegata do Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Gospodarczych. 

 
Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iŜ na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady Gminy do pełnienia tej funkcji zaproponowano 
Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunta Pniewskiego.  
Pan Zygmunt Pniewski wyraził zgodę. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  

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

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVI/92/08 w sprawie wyznaczenia delegata do Namysłowskiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 

9) wyraŜenia akcesu dotyczącego utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Dobra 
Widawa” w ramach OSI Leader.  
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iŜ obecna forma zamyka 
niektóre korzystne moŜliwości pozyskiwania środków finansowych. Podjęcie tej uchwały 
pozwoli na pozyskiwanie większych środków pochodzących z Unii Europejskiej.  
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 

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

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVI/93/08 w sprawie wyraŜenia akcesu dotyczącego utworzenia Lokalnej 
Grupy Działania „Dobra Widawa” w ramach OSI Leader, stanowi załącznik nr 12  
do protokołu; 
 

10) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Centra kształcenia  
na odległość na wsiach (CKNONW)”. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, iŜ udało się 
pozyskać kolejną pracownię komputerową, która będzie zainstalowana w Szkole 
Podstawowej w Idzikowicach. Pracownia zostanie wyposaŜona w ramach projektu 
„Centra kształcenia na odległość na wsiach(CKNONW)”. W wyniku realizacji Projektu 
utworzone zostanie centrum kształcenia na odległość na wsiach, powołane  
w celu ułatwienia uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności oraz 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. W ramach projektu zostaną 
zrefundowane kwalifikowane koszty włączenia CKNONW do eksploatacji ponadto sala 
zostanie wyposaŜona w sprzęt niezbędny do korzystania z programów do nauczania na 
odległość, w tym: 

− 9 zestawów komputerowych (stacja robocza, monitor, klawiatura, myszka) i laptopa 
wraz z oprogramowaniem systemowym, 

− 10 zestawów mebli biurowych (biurko z krzesłem), 

− sprzęt specjalistyczny pozwalający na korzystanie z komputera przez osobę 
niepełnosprawną, 

− faxtelefon, drukarkę 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XVI/94/08 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu 
„Centra kształcenia na odległość na wsiach (CKNONW)”, stanowi załącznik nr 13  
do protokołu; 
 

11) wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wilków. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski, poinformował, iŜ decyzja  
o wystawieniu wymienionych w projekcie uchwały gruntów wynika z duŜego 
zainteresowania ich zakupem, poniewaŜ działki te stanowią tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 

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

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVI/95/08 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 14  
do protokołu. 
 
Ad.5. 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 z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków  
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 
Ad.6. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.7. Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzony został jednogłośnie. 
 
Ad.8. Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ podjęte zostały 
działania wynikające z realizacji zadania związanego z kanalizacją dotyczące nabycia 
gruntu, na którym zgodnie z projektem mają zostać postawione przepompownie. Grunty 
te gmina będzie nabywać od osób prywatnych, co wiąŜe się to z kosztami,  
a takŜe potrzebą zlecenia tego zadania geodecie, który wydzieli odpowiednią 
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powierzchnię działki i nada jej numer. Dopiero po dokonaniu tej czynności 
zostanie przedłoŜony projekt uchwały określający grunt, który gmina nabędzie,  
z przeznaczeniem na budowę przepompowni.  
 
Ad.9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XVI sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
  
 

 


