
Protokół  Nr VI/03 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  27  cz erwca  2003 r. 

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

15
00

 –1615 .  
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 Sabina Różniecka, 
- Kierownik Referatu UG   - Pan inż. Jan Kamiński, 
- Inspektor ds. Kadrowych   - Pani Honorata Rosińska, 
- Kierownik GOPS    - Pani mgr Stanisława Witek, 
-  Przedstawiciel firmy "Komfort" 
    PPHU Biuro Projektowe   - mgr inż. Jacek Ochędzan, 
dyrektorzy szkół oraz sołtysi i osoby zaproszone według list obecności stanowiących  
załączniki  nr 2 i 3 do niniejszego  protokołu. 
 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk, 
który przywitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił projekt porządku obrad 
sesji: 
 

1. Informacja nt. koncepcji skanalizowania Gminy Wilków. 

2.  Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy Wilków. 

3. Interpelacje radnych. 

4. Sprawozdanie  z  działalności  międzysesyjnej  Wójta  Gminy   oraz   

z   wykonania uchwał Rady Gminy. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia Statutu Gminy Wilków; 

2) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny lokalu mieszkalnego, 

położonego w Dębniku, stanowiącego własność Gminy Wilków; 

3) zmian w budżecie gminy na 2003 r.; 

4) określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów 

samochodowych niebędących własnością gminy używanych przez 

radnych.  

      6.  Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
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      7.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt  2  interpelacje radnych. 
      8.  Zapytania i wolne wnioski. 
Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie. 
 
Ad. 1 . Informacji na temat skanalizowania Gminy Wilków udzielił pan mgr inż. Jacek 
Ochędzan.  

Omówił podstawowe założenia koncepcji skanalizowania Gminy Wilków. 
Wyjaśnił, że na terenie gminy planuje się rolnicze wykorzystanie powstających 
obecnie ścieków rolniczych lub indywidualnie – za pomocą przyzakładowych 
oczyszczalni ścieków.  

W celu zminimalizowania kosztów, termin wykonania kanalizacji dla wiosek 
zlokalizowanych w dolinie Widawy oraz potoku Osuch, należy uzależnić od poziomu 
wód gruntowych.  

Położenie Gminy Wilków, która znajduje się w północno-zachodniej części 
województwa opolskiego i powiatu Namysłów ma również znaczący wpływ na projekt 
skanalizowania gminy.  

W południowej części gminy przebiegają  ważne szlaki komunikacyjne: droga 
wojewódzka Oleśnica – Kluczbork oraz linia kolejowa Wrocław – Kluczbork. 

 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Wilków można 
następująco etapować: 
1.  W pierwszej kolejności wykonać kanalizacje Wilkowa następnie kolejno 
kanalizować: Jakubowice, Idzikowice, Krzyków, Pągów i Pszeniczną. 
2.  Kanalizację pozostałych miejscowości wykonać w następującej kolejności: 
Dębnik, Lubska, Młokicie, Pielgrzymowice, Bukowie i Wojciechów.  
 W trakcie opracowywania koncepcji rozważono trzy warianty odprowadzenia 
ścieków z terenu gminy: 

1. Wykonanie oczyszczalni ścieków zgodnie z aktualnym gminnym planem 
ogólnym. 

2. Częściowe odprowadzanie ścieków do miejscowości Bierutów z wiosek : 
Bukowie, Wojciechów, Pielgrzymowice, Młokicie. 

3. Przepompowywanie całości ścieków do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. 
 
 
Ad. 2. Przewodniczący Rady iż część sesji Rady Gminy odbędzie się w formie 
wyjazdowej. 
 
 
Ad. 3 . Interpelacje radych. 
1) radny p. Jan Binerat - w sprawie podłączenia wody na Kolonii w Wojciechowie; 
2) radny p. Marek Bratosiewicz - w sprawie zaopatrzenia wiosek, które nie posiadają 
jednostek straży pożarnej w węże gaśnicze oraz klucze od zaworów przy hydrantach.  
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Ad. 4.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy – p. Zygmunt 
Szulakowski, który poinformował o ilości wydanych zarządzeń oraz ich treści. 
Poinformował również o ilości i treści podpisanych umów, a także o realizacji uchwał 
Rady Gminy podjętych na ostatniej sesji. Poinformował też o ogłoszonych 
przetargach na sprzedaż działek budowlanych w Pągowie na dzień  29 maja 2003 r., 
w którym nie wyłoniono nabywcy oraz przetargu na sprzedaż mieszkań w Bukowiu  
na dzień 15 maja  2003 r. gdzie również nabywca nie został wyłoniony. Poinformował 
również iż wystosował do mieszkańców gminy pismo ponaglające do zakupienia 
koszy na śmieci z jednoczesnym podpisaniem umowy na ich wywóz.  

Przedstawił również  treść porozumienia międzygminnego w sprawie 
rozbudowy Składowiska Odpadów w Ziemiełowicach na gruntach stanowiących 
własność Gminy Wilków.  
 Treścią porozumienia jest powierzenie Gminie Namysłów zadania   
z zakresu gospodarki odpadami, tj. rozbudowy Gminnego Składowiska Odpadów  
w Ziemiełowicach na gruntach  stanowiących własność Gminy Namysłów i ustalenie 
zasad ponoszenia kosztów tej inwestycji przez Strony porozumienia. Przewidywana 
wartość inwestycji wynosi 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych). 
Finansowanie inwestycji odbędzie się ze środków Stron porozumienia oraz pożyczki 
z WFOŚiGW w Opolu zaciągniętej przez gminę Namysłów. Udział kosztowy  Gminy 
Wilków wynosi 12% kosztów inwestycji. Po zakończeniu inwestycja będzie 
przekazana na zasadach nieodpłatnego użytkowania Spółce, wpisanej do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000033145. Gminy objęte porozumieniem 
otrzymują gwarancję składowania odpadów komunalnych na rozbudowanym, 
wskutek zakończenia inwestycji, składowisku odpadów w Ziemiełowicach  
w jednakowej cenie dla wszystkich Stron porozumienia, przez okres istnienia tego 
składowiska. 
   
Ad. 5.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  i  poddał  pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 
1) uchwalenia Statutu Gminy Wilków 
Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Komisji Statutowej - p. mgr Bogdan Zdyb.  
Komisja Statutowa na trzech posiedzeniach opracowała projekt Statutu Gminy 
Wilków, który następnie przedłożyła do zatwierdzenia przez radcę prawnego. Radca 
prawny nie wniósł zastrzeżeń do projektu statutu w związku z tym przedkłada się go 
Radzie Gminy do uchwalenia. 
Radni nie wnieśli uwag. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

     Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
     Uchwała Nr VI/36/03 w sprawie jw.  stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 
 
2) wyrażenia zgody na zbycie  w  drodze darowizny lokalu mieszkalnego, położonego        
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     w Dębniku, stanowiącego własność Gminy Wilków  
Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego  
- p. mgr Bogdan Zdyb. 
Komisja na posiedzeniu w dn. 27 czerwca 2003 r.  po przeanalizowaniu wszystkich 
czynników ekonomicznych i społecznych pozytywnie zaopiniowała przekazanie 
lokalu na rzecz  Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku. 
Radni nie wnieśli uwag. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
     Uchwała Nr VI/37/03 w sprawie jw.  stanowi załącznik nr 5  do protokołu; 
 
3) zmian w budżecie gminy na 2003 r.  
Radni nie wnieśli uwag. 
      Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
     Uchwała Nr VI/38/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6  do protokołu; 
 
4) określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych  
niebędących własnością gminy używanych przez radnych. 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr VI/39/03 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
       

Ad. 6.  Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie.   
 
Ad. 7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje udzielił Wójt Gminy - Zygmunt 
Szulakowski: 
-  z uwagi na brak środków finansowych na rozbudowę sieci wodociągowej, 
podłączenie mieszkańców Kolonii w Wojciechowie do wodociągu na dzień dzisiejszy 
musiałoby się odbyć na koszt własny zainteresowanych w tej sprawie zostanie 
zorganizowane spotkanie mieszkańców Kolonii z przedstawicielem Komunalnego 
Związku Wodno - Ściekowego 
-    sprawę wyposażenia  wszystkich wsi w węże gaśnicze oraz klucze do hydrantów 
należy przemyśleć.  Wskazanym byłoby, aby sprzęt ten przechowywać  u sołtysów. 
Temat ten przedyskutowany zostanie z panem W. Piszczałką Dyrektorem KZWŚ 
 
Ad. 8.  Zapytania i wolne wnioski. 
 O głos poprosiła Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębniku, która 
podziękowała w imieniu dzieci za przekazanie lokalu jak również za zaproszenie 
na sesję, wyrażając jednocześnie chęć uczestniczenia w kolejnych sesjach Rady 
Gminy Wilków. 
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – p. mgr 
inż. Dariusz Kuśmierczyk  podziękował  zebranym  za udział w obradach i zamknął 
VI sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 


