
 PROTOKÓŁ  Nr XVII/08 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 czerwca 2008r. 

 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   
w  godz. 1300 – 1430. 
 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 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 oraz przedstawił porządek obrad 
sesji:   
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 

sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagroŜenia na terenie Powiatu 
Namysłowskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Wilków. 

4. Informacja nt. działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Gospodarczych. 

5. Interpelacje radnych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budŜecie gminy na 2008 rok, 
2) ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole  

Szkolno-Przedszkolnym w Idzikowicach, 
3)  wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości połoŜonych w Wilkowie, 
4) zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jakubowice, 
5) o zmianie uchwały Nr XVI/90/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 czerwca 2008r. 

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,  

6) o zmianie uchwały Nr X/52/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 
2007r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., 

7) zawarcia porozumienia międzygminnego,  
8) zawarcia porozumienia z Powiatem Namysłowskim dotyczącego partycypacji 

Gminy Wilków w kosztach utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania 

uchwał Rady Gminy. 
8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 5 interpelacje radnych. 
9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
10.  Zapytania i wolne wnioski. 
11.  Zamknięcie obrad XVII 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. 
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Ad.2. Brak komunikatów Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
 
Ad.3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie  
oraz ocenę sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagroŜenia na terenie Powiatu 
Namysłowskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Wilków przedstawił  
podinsp. p. Jacek Czarnecki - Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w 
Namysłowie. Zwrócił on uwagę na fakt, iŜ Gmina Wilków w notowaniach okazała się 
jedną z najbezpieczniejszych gmin Powiatu Namysłowskiego - zarówno po względem 
bezpieczeństwa drogowego, jak i przestępstw kryminalnych.  
 

Radny p. Maciek Jagielski zapytał czy na liczbę wykroczeń w ruchu drogowym 
wykazane w sprawozdaniu wpłynęła ilość zatrzymanych mieszkańców Gminy Wilków, 
czy teŜ ogólna liczba zatrzymanych osób na terenie Gminy Wilków. 

Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie  
podinsp. p. Jacek Czarnecki wyjaśnił, iŜ jest to liczba wszystkich osób zatrzymanych  
na terenie Gminy Wilków. 

 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zwrócił się pytaniem o moŜliwość 

zmiany formy pracy dzielnicowego. 
 Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie  

podinsp. p. Jacek Czarnecki wyjaśnił, iŜ w najbliŜszym czasie będą w tym kierunku 
czynione starania.  

 
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie  
oraz ocenę sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagroŜenia na terenie Powiatu 
Namysłowskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Wilków stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad.4. Informacje na temat działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Gospodarczych w Namysłowie przedstawił Prezes Stowarzyszenia p. Marek Czarny. 
Poinformował on, iŜ w NSIG mieści się Namysłowski Inkubator Przedsiębiorczości. NIP 
jest placówką, której działalność polega na wspieraniu powstawania i rozwoju małych  
i średnich przedsiębiorstw poprzez wynajem powierzchni na działalność gospodarczą 
oraz system usług dla firm- lokatorów. Inkubator jest waŜnym elementem powiatowego 
Programu Ograniczania Bezrobocia. NIP przyjmuje "pod swoje skrzydła" nowo powstałe 
firmy (w tym w oparciu o poŜyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy)  
i przedsiębiorstwa, którym moŜe pomóc w rozwoju, jak równieŜ firmy, które mogą pełnić 
funkcje usługowe dla pozostałych uŜytkowników. Przewidziano takŜe pomieszczenia  
dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. W Stowarzyszeniu uruchomiony został 
Ośrodek Wykorzystania Technik Komputerowych, który przeznaczony jest  
dla przedsiębiorstw wynajmujących pomieszczenia w NIP, bezrobotnych i osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą, młodzieŜy szkolnej powyŜej 16 roku Ŝycia 
i studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw z terenu 
powiatu Namysłowskiego zatrudniających do 50 osób. 
 
Ad.5. Interpelację wniósł radny p. Jan Binerat w sprawach dotyczących: 
- usunięcia gałęzi z drzew rosnących przy drodze we wsi Wojciechów, 
- wyrównania poboczy we wsi Wojciechów, które nie zostało do końca przeprowadzone, 
- braku znaku na skrzyŜowaniu do wsi Pągów. 
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Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał  
pod dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

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

przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku 
krajowym, dokonano w związku z podjętą decyzją o zaciągnięciu kredytu  
krótkoterminowego z premią termomodernizacyjną na docieplenie budynku Przedszkola 
w Idzikowicach oraz budynku Remizy OSP w Wilkowie. Dochody zwiększa się równieŜ 
w związku z pismem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I-AW-3011-2/19/08  
z dnia 16.06.2008 r. Wydatki zwiększa się : w dziale 754  – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpoŜarowa, na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie docieplenia 
stropodachu i ścian budynku OSP w Wilkowie”, w dziale 801 - Oświata i wychowanie,  
na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie docieplenia stropodachu i ścian budynku 
Przedszkola w Idzikowicach”. Przeniesienia wydatków dokonano w związku  
ze zmieniającymi się kosztami realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych  
i remontowych. Przesunięć dokonano między rozdziałami 80104 – Przedszkola  
i 80148 – Stołówki szkolne, w związku z koniecznością wydzielenia kosztów stołówki 
szkolnej funkcjonującej dotychczas w przedszkolu w Idzikowicach. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVII/96/08 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 r., stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu; 
 

2) ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym w Idzikowicach. 
 
 Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. 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 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVII/97/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Idzikowicach, stanowi załącznik nr 6 do protokołu; 
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3)  wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości połoŜonych  
w Wilkowie. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ w związku z tym,  
Ŝe na działce nr 171/6 usytuowana będzie przepompownia ścieków przy projektowanej 
budowie kanalizacji, konieczne jest wszczęcie procedury związanej z jej nabyciem. 
Współwłaściciele wyrazili zgodę na przekazanie tej nieruchomości na rzecz Gminy 
Wilków równocześnie przejęcia przekazując inne ich udziały w pozostałych 
nieruchomościach. 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVII/98/08 w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości połoŜonych w Wilkowie, stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 

 
4) zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jakubowice. 
 
Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 istnieje moŜliwość składania 
wniosków o refundację części kosztów inwestycji realizowanych na obszarach 
wiejskich. Do wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 
2008r. dołącza się wymagane w nim dokumenty, w tym plan odnowy miejscowości, 
zawierający: 

a) charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana inwestycja, 
b) inwentaryzację zasobów słuŜących odnowie miejscowości, 
c) ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, 
d) opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy 
miejscowości w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju 
miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 

Aplikowanie o środki unijne daje szansę rozwoju gminy Wilków. W ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich moŜna 
finansować między innymi działania związane z budową, przebudową, remontem lub 
wyposaŜaniem obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne,  
w szczególności świetlic i domów kultury. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVII/99/08 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 
Jakubowice, stanowi załącznik nr 8 do protokołu; 
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5) o zmianie uchwały Nr XVI/90/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 czerwca 
2008r. 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. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ projekt uchwały o zmianie 
uchwały Nr XVI/90/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 czerwca 2008 r. 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, sporządzono w związku z koniecznością 
określenia wartości gruntów, numerów działek i zapisów w Księgach Wieczystych. 
 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVII/100/08 o zmianie uchwały Nr XVI/90/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 
2 czerwca 2008r. 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; 

 
6) o zmianie uchwały Nr X/52/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 

2007r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” Spółka z o.o. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ projekt uchwały 
opracowano w związku z potrzebą urealnienia wydatków wynikających z wykonanej 
przez „EKOWOD” inwentaryzacji i oceny technicznej wodociągów. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Uchwała Nr XVII/101/08 w sprawie o zmianie uchwały Nr X/52/07 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 15 października 2007r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu 
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., stanowi załącznik nr 10 
do protokołu; 
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7) zawarcia porozumienia międzygminnego. 
 
Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ projekt uchwały 

opracowano w związku z brakiem moŜliwości uczestnictwa w przedsięwzięciu gminy 
Pokój oraz potrzebą nowego określenia nazwy zadania jako „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w aglomeracji Namysłów”. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVII/102/08 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu; 
 

8) zawarcia porozumienia z Powiatem Namysłowskim dotyczącego partycypacji 
Gminy Wilków w kosztach utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ Gmina podejmuje  
się partycypować w bieŜących kosztach utrzymania osób z jej terenu umieszczonych w 
Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Namysłowie. 
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XVII/103/08 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Namysłowskim 
dotyczącego partycypacji Gminy Wilków w kosztach utrzymania Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej, stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 
 
Ad.7. 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 13 do protokołu.  
 
Ad.8. Odpowiedzi na wniesione interpelacje udzielił Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt 
Szulakowski, który poinformował, iŜ w sprawie gałęzi została skierowana pisemna 
prośba do Zarządu Dróg Powiatowych w Namysłowie. Wyrównanie poboczy we wsi 
Wojciechów zostanie zrealizowane w najbliŜszym moŜliwym terminie. W kwestii znaku 
wskazującego drogę do Pągowa, zgłoszono juŜ potrzebę ustawienia do ZDP. 
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Ad.9. Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzony został jednogłośnie. 
 
Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XVII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 
 


