
Protokół Nr XIII/04 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  21 kwi etnia 2004 r. 

 
 

 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   
w  godz. 13

00
 – 1600. 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło  13 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   - Pan inż. Jan Kamiński 
- Kierownik GOPS    - Pani mgr Stanisława Witek 
- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
   Namysłów     - Pan Michał Ilnicki 
- Przedstawiciel Urzędu Miejskiego 
  Wydziału Gospodarki Komunalnej  
   i Kształtowania Środowiska  
   w Namysłowie    - Pan mgr inż. Roman Kania 
- Kierownik Wydziału Gospodarki  
  Komunalnej i Kształtowania  
  Środowiska UM w Namysłowie  - Pan mgr inż. Tadeusz Bagiński 
oraz  sołtysi i osoby zaproszone, w tym dyrektorzy szkół - 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 oraz przedstawił projekt 
porządku obrad:  

1. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
2. Interpelacje radnych. 
3. Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej  Wójta  Gminy oraz   

z   wykonania uchwał Rady Gminy. 
4. Informacja o projekcie porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej 

inwestycji pod nazwą: „Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni ścieków w powiecie namysłowskim”, w tym: 
- podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego.  

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r., w tym:  
     1) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu; 
 2)  dyskusja. 
6. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym: 

1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie; 
2) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; 
3) podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy   
    Wilków. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków; 
2) wystąpienia  do  Wojewody  Opolskiego   o   uchylenie   w   części   decyzji      
    komunalizacyjnych  dotyczących  nieruchomości,  położonych  w  Dębniku,  
    Lubskiej, Młokiciu, Jakubowicach i Wilkowie; 
3) zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 

      8.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
      9.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje radnych. 
    10.  Zapytania i wolne wnioski. 
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proponując do niego następujące zmiany: rozpoczęcie sesji od pkt. 4 oraz  
przeniesienie podjęcia uchwały  w sprawie porozumienia do punktu 7 porządku 
obrad. Po zaproponowanych zmianach porządek obrad przedstawiałby się 
następująco: 
 

1. Informacja o projekcie porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej    
      inwestycji pod nazwą: „Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji       
      sanitarnej i oczyszczalni ścieków w powiecie namysłowskim” 
2. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej  Wójta  Gminy oraz   

z   wykonania uchwał Rady Gminy. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r., w tym:  
     1) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu; 
 2)  dyskusja. 
6.  Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym: 

1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie; 
2) opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; 
3) podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy   
    Wilków. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków; 
2) wystąpienia  do  Wojewody  Opolskiego   o   uchylenie   w   części   decyzji      
    komunalizacyjnych  dotyczących  nieruchomości,  położonych  w  Dębniku,  
    Lubskiej, Młokiciu, Jakubowicach i Wilkowie; 
3) zmian w budżecie gminy na 2004 rok.  
4) porozumienia międzygminnego.  

      8.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
      9.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 3 interpelacje radnych. 
    10.  Zapytania i wolne wnioski. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 
poddał pod głosowanie nowy porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
 

Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów 
wstrzymujących się i przeciwnych nie było. 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad sesji.  
 
 
Ad. 1. Przewodniczący doraźnej Komisji ds. porozumienia międzygminnego  
w sprawie wspólnej inwestycji pod nazwą: „Budowa, rozbudowa i modernizacja 
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w powiecie namysłowskim” p. Wiesław 
Kowalczyk  wyjaśnił, że na zebraniu, które odbyło się w dniu 19.04.2004 r. Komisja 
ustaliła następujące sprawy: 

- konieczność realizacji inwestycji jest niepodważalna, przemawia za tym 
między innymi fakt, że będzie ona realizowana nie ze środków pochodzących 
z budżetu Gminy Wilków, lecz z kredytu zaciągniętego i spłacanego przez 
spółkę EKOWOD; 

- ważne jest aby gmina mogła partycypować w kosztach zgodnie z zapisem  
zawartym w umowie do porozumienia i ta kwestia nie budzi wątpliwości. 

Niezrozumienie dotyczy sprawy związanej z zapisem dot. zmiany udzialowców spółki 
EKOWOD, która stanie się po zakończeniu inwestycji jej właścicielem. Czy należy 
rozumieć przez to, iż gminy biorące udział w tym przedsięwzięciu nie będą miały nic 
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do powiedzenia w tej kwestii? W jakim celu ma służyć zapis o powiadomieniu 
gmin o zaistnieniu tego faktu? Kto wówczas będzie decydował o wysokości kosztów 
za odprowadzanie ścieków i w jaki sposób będzie to realizowane? Niestety żaden 
zapis nie wyjaśnia tych spraw. 
  

Głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Namysłów p. Michał Ilnicki 
zaznaczając, że Gmina Namysłów wie, że Radni w Wilkowie zdają sobie sprawę  
z faktu co oznacza brak kanalizacji, że kanalizacja w sposób zasadniczy wpływa na 
ochronę środowiska oraz daje duże możliwości inwestowania. 
 Wyjaśnił, że w ubiegłym roku Gmina Namysłów skanalizowała 3 wsie. 
Obecnie przyjęła na siebie ogromny ciężar zorganizowania nowego zadania, do 
którego zaprosiła ościenne gminy. Zrobiła to, gdyż zdaje sobie sprawę,  
iż kanalizacja jest to naczynie połączone oraz z faktu, że żadna z tych gmin 
indywidualnie nie sprosta tego typu inwestycji. Kolejną przyczyną, która 
zadecydowała o zaproszeniu do porozumienia sąsiadujących gmin jest to, iż duże 
zadanie – przedsięwzięcie jest łatwiej przeforsować,  jak również zdobyć na nie 
środki finansowe. Dlatego, iż Gmina Namysłów jest gminą wiodącą w tej inwestycji 
ponosi ona pewne koszty. 
  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zaznaczył, ze wielokrotnie  
na forum sesji dyskutowane były tematy porozumienia nawet w sposób bardzo 
szczegółowy. Obecność gości na dzisiejszej sesji podyktowana jest trudnościami  
w rozwianiu kilku wątpliwości i niejasności.  
 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński  poinformował, o tym, że Gmina Namysłów złożyła 
wniosek do Funduszu Spójności, wniosku tego nie mogłaby złożyć indywidualnie 
żadna z zaproszonych do porozumienia gmin dlatego, iż jest to wniosek dla 
inwestycji przekraczających 3.000.000,00 euro. 
Do najważniejszej zalety Funduszu Spójności należy możliwość uzyskania dotacji  
tj. bezzwrotnej pomocy finansowej  w wysokości 85% kosztów inwestycji, z tego 
Gmina Wilków na 35.000.000,00 zł swojego udziału w inwestycji ma możliwość 
uzyskania 30.198.000,00 zł bezzwrotnej dotacji. Założono również, że zostanie 
uzyskana dotacja z Warszawy z Funduszu ochrony Środowiska w wysokości 5% 
kosztów przedsięwzięcia. Co w sumie daje 90% środków. Da Gminy Wilków - licząc 
odpowiednio do procentowego udziału w przedsięwzięciu - daje to kwotę 
31.800.000,00 zł. Pozostaje 10% kwoty do sfinansowania. Można jednak uzyskać 
dodatkową dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 
5%  kosztów inwestycyjnych. Pozostaje do wyłożenia 5% własnych środków 
finansowych, a przeliczając na Gminę Wilków jest to kwota około 1.700.000,00 zł do 
zapłacenia przez okres 4 lat. 
W porozumieniu istnieje zapis, że spółka EKOWOD nie jest spółką prywatną lecz 
100% udziałów posiada Gmina Namysłów, oznacza to, że jest to spółka gminna. 
Założono, że nie stać Gminy Namysłów na zaciągnięcie i spłacenie tak wysokiego 
zobowiązania dlatego też uczyni to EKOWOD – spółka Gminy Namysłów. Naturalne 
jest również to, iż po zakończeniu stanie się ona właścicielem inwestycji gdyż to ona 
zapłaci za ten majątek – spłaci kredty. 
Spółka EKOWOD powstała 1 lipca 1992 roku na bazie przedsiębiorstwa Kanalizacji 
Wodociągów w Opolu. Na dzień dzisiejszy jej kapitał założycielski wynosi 
15.000.000,00 zł, spółka zarządzana jest przez prezesa oraz powołaną przez 
Burmistrza  Namysłowa radę nadzorczą. Burmistrz, zgodnie z   prawem spółek 
handlowych sprawuje dla tej spółki funkcję zlecenia wspólników, czyli właściciela 
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spółki. Żadna decyzja dotycząca majątku spółki, jego podwyższenia lub obniżenia 
nie może być podjęta bez jego zgody. 
Po wybudowaniu kanalizacji przez 5 lat EKOWOD nie może być sprzedany ani 
sprywatyzowany - jest to warunek wynikający z przepisów ustawowych. 
Jeżeli wniosek wejdzie do realizacji w tym roku, a decyzja o tym zapadnie  
w czerwcu, wówczas do 2008 r. cały powiat zostanie skanalizowany. 
Inwestycja na dzień dzisiejszy warta jest 233.000.000,00 zł. 
Dotarły już pierwsze pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
które przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentu pod nazwą Studium 
wykonalności projektu. Z tego dokumentu wynikać będzie między innymi cena za 
wodę i ścieki. Wysokość tej kwoty regulowana jest przez przepisy Unii Europejskiej, 
koszt odprowadzania ścieków nie może przekroczyć pewnej granicy, na dzień 
dzisiejszy jest to 3% dochodu rocznego przypadającego na rodzinę. Gdyby okazało 
się, że koszt ten zostanie przekroczony wówczas nie dostaniemy pieniędzy  
z Unii. Koszt odprowadzania 1m3 ścieków w Namysłowie na dzień dzisiejszy wynosi 
4,00 zł. 
Sprawą najistotniejszą dla Gminy Wilków jest, czy kwota 1.700.000,00 zł to dużo czy 
mało i czy jest w stanie przeznaczyć rocznie ok. 400.000,00 zł z budżetu gminy  
na spłatę swojego udziału. 
W trakcie realizacji tej inwestycji założono również  dokonanie modernizacji  
i rozbudowy infrastruktury.  
Istotnym jest wypracowanie partnerskiego podejścia do tematu, gdyż tak naprawdę 
wszyscy mamy jeden cel. 
 
 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Namysłów p. Michał Ilnicki przypomniał  
o pytaniu radnego p. Wiesława Kowalczyka  dot. wpływu rady Mieskiej na 
kształtowanie cen. 
 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę  
i odbiorze ścieków, jeżeli spółka EKOWOD chciałaby odprowadzać ścieki z terenu 
Gminy Wilków musi najpierw uzyskać koncesję od Wójta Gminy. Wysokość ceny 
ustala Rada Gminy. Stawka ta będzie również określona w studium wykonalności 
projektu Jeżeli jej wysokość zostanie wpisana we wniosku o środki z Unii 
Europejskiej wówczas nie może ona być przekroczona gdyż automatycznie 
należałoby zwrócić całość dotacji. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 
zaznaczył, ze nikt nie ma wątpliwości, iż podjęcie tego przedsięwzięcia jest dla 
Gminy Wilków niezbędne. 
Natomiast w porozumieniu zastanawiający jest tylko zapis dot. zmiany właściciela.  
Z informacji wynika, że wysokość majątku EKOWODU szacowanego  
na 15.000.000,00 zł, po zakończeniu inwestycji w wysokości 233.000.000,00 zł 
wzrośnie prawie 8. krotnie. Czy Gmina Namysłów, nie powinna zabezpieczyć się 
zapisem, że spółka EKOWOD nie zostanie sprywatyzowana oraz co stanie się za  
5 lat od zakończenia inwestycji kiedy minie ustawowa ochrona przed prywatyzacją? 
   
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński wyjaśnił, że dla spółki taki okres to bardzo dużo. 
Właścicielem w dalszym ciągu jest Miasto, bez którego zgody nie można podjąć 
żadnych decyzji dot. losów spółki. 
Należałoby by się również zastanowić czy będzie kiedykolwiek gospodarz Gminy 
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Namysłów na tyle lekkomyślny, że pozbędzie się swojego majątku. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk wyjaśnił, że ta 
właśnie sprawa jest przedmiotem zastanowienia. 
 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński zauważył, iż te rozważania są czysto teoretyczne.  
To tak, jakby rozważać wybudowanie kanalizacji ze środków pochodzących z 
budżetu Gminy Wilków -  jest wiadomym, że sprostanie temu wyzwaniu finansowemu 
jest nierealne.  
Nie możemy Gminy Wilków zmusić do niczego, jeżeli padnie negatywna odpowiedź 
dot. uczestnictwa w tej inwestycji Gmina Namysłów nie będzie nalegać. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zauważył,  
iż zastanawiający jest brak obaw co do dalszych losów spółki, w sumie po 9 latach, 
które miną bardzo szybko. Zaproponował aby związek, który powstaje na potrzeby 
tej inwestycji zabezpieczył społeczeństwo powiatu namysłowskiego na 50 lub 100 lat. 
Dlaczego, skoro to Gmina Namysłów wyszła z propozycją budowy kanalizacji, uważa 
się, że poradzimy sobie sami? Jasne jest to, że to Gmina Namysłów nie miałaby 
problemów z realizacją tej inwestycji. Należy jednak zaznaczyć, że nawet Gmina 
Wilków byłaby w stanie podołać takiemu przedsięwzięciu, przykładem jest 
analogiczna co do wielkości gmina nadmorska, która sprostała inwestycji rzędu 
34.000.000,00 zł. Nie chodzi jednak o to, że Gmina Wilków ma jakiekolwiek 
pretensje, zastanawiamy się wyłącznie dlaczego nie zabezpieczyć na dłuższy okres 
czasu stabilności spółki EKOWOD, aby społeczeństwo powiatu namysłowskiego i 
Rada Gminy w Wilkowie przekonana była o słuszności podjętych decyzji. 
 
 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Namysłów p. Michał Ilnicki zauważył,  
że padło zastrzeżenie o braku zabezpieczenia ze strony Gminy Namysłów. Wyjaśnił, 
że jako reprezentanci gminy są jej częścią, tak więc nie widzą potrzeby 
zabezpieczania się przed samym sobą. Gmina jako właściciel spółki nie widzi takiej 
potrzeby. Nie widzą również możliwości sprywatyzowania spółki EKOWOD bez 
zgody gminy namysłów. Burmistrz Namysłowa jest 100% właścicielem spółki, co 
zatem idzie również mieszkańcy i to jest najważniejszy gwarant stabilności spółki. 
Nie ma zatem przed kim tworzyć takiego zabezpieczenia. Rada nadzorcza spółki ma 
ogromny wpływ na dalsze losy EKOWOD-u. Spółka działa już 12 lat, i  jak do tej pory 
nikt nie zaproponował zmiany właściciela.  
 
 Radny p. Jan Siutryk  zauważył, że skoro do przedsięwzięcia Gmina Wilków 
wnosi udział w finansowaniu w wysokości 35.000.000,00 zł, nieodpłatne 
przeniesienie własności gruntów, koncesję, w zamian otrzymuje kanalizację, 
instalacje burzową oraz nową infrastrukturę, dlaczego zatem, skoro dzięki udziałowi 
Gminy Wilków  wzrośnie majątek EKOWOD- u, gmina nie miała by mieć udziału we 
własności  spółki, a przynajmniej w części położonej na terenie Gminy Wilków? 
  

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński  zauważył, że nastąpiło pewne nieporozumienie, gdyż 
to spółka  EKOWOD będzie spłacała zaciągnięty kredyt , w tym także udział Gminy 
Wilków. 

 
 
Radny p. Wiesław Kowalczyk poprosił o wyjaśnienie celowości 
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umieszczonego w porozumieniu zapisu dot. zmiany właściciela oraz 
poinformowaniu o tym fakcie Rady Gmin. 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  

p. mgr inż. Tadeusz Bagiński wyjaśnił, że zapis ten jest to wymóg dyrektyw unijnych, 
które wyraźnie nakazują określenie dysponenta majątku.  
  
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk poprosił  
o wyjaśnienie zapisu dot. powiadomienia o zmianie właściciela Rad Gmin. 
 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński wyjaśnił, że jeżeli pierwszego dnia po zakończeniu 
inwestycji majątek został by przyjęty przez EKOWOD, wówczas wzrasta 
amortyzacja. Aby uniknąć tej sytuacji, uregulowano, że po zakończeniu budowy 
kanalizacji, wykonawca daje 3 letnią gwarancję, a Gmina Wilków użycza nieodpłatnie 
inwestycję spółce, nie ma wówczas kosztów i amortyzacji. Po 3 latach mija okres 
gwarancyjny  
i spółka przejmuje inwestycję na własność, o tym fakcie Rada powinna być 
poinformowana. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zaznaczył, że 
dofinansowania pochodzące z Unii nie stanowią dochodu, nie mogą więc być liczone 
jako amortyzacja. 
 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński wyjaśnił, że zasadą unijną jest, że koszt dostarczenia 
wody i odprowadzenia ścieków pokrywa się z amortyzacji. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk wyjaśnił, iż jest 
ustawa regulująca tę kwestię. 
Nadal jednak nie udzielono konkretnej odpowiedzi w związku z zapisem  
w porozumieniu, który mówi, iż po zakończeniu inwestycji majątek przechodzi na 
własność spółki EKOWOD. 
 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński zaznaczył, że rozmowa dotyczy całego powiatu 
namysłowskiego,  a nie tylko Gminy Wilków. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk poprosił  
o wyjaśnienie, zakładając hipotetycznie, zaczynając od Gminy Wilków po jakim 
czasie ten majątek zostanie przekazany na rzecz spółki? 
 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński wyjaśnił, że do momentu obowiązywania gwarancji  
użyczamy a po tym okresie inwestycja staje się własnością spółki. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zapytał o cel 
przekazywania majątku na własność spółki? 
 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński poprosił o wyjaśnienie, kto w takim razie miałby 
zarządzać inwestycją i na jakich zasadach? 
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Przewodniczący    Rady   Gminy  p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 

odpowiedział, że spółka EKOWOD na podstawie np. dzierżawy wieczystej.  
 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński stwierdził, że takie rozwiązanie jest dla spółki 
niekorzystne, nikt nie został także wskazany do ponoszenia kosztów napraw  
i konserwacji kanalizacji. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zauważył, że te 
wszystkie koszty pokrywane będą z pieniędzy pochodzących z opłat za korzystanie  
z kanalizacji, lecz nadal nie została wyjaśniona kwestia dotycząca zapisu o zmianie 
właściciela, czy należy rozumieć, że jest to zapis dotyczący zmiany właściciela  
w czasie użyczenia?  
  
 Głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Namysłów p. Michał Ilnicki 
zauważył nieporozumienia wynikające z mylnego rozumienia pojęcia – amortyzacja. 
Amortyzację odpisuje się od inwestycji, czyli inaczej jest to zwrot poniesionych 
nakładów finansowych. Natomiast ten zwrot poniesionych nakładów jest czynnikiem 
cenotwórczym. 
Gdyby inwestycja została przekazana w chwili jej ukończenia spółce, ta natomiast 
naliczyłaby amortyzację, to wówczas koszt ścieków za 1m3 osiągnąłaby bardzo 
wysoką cenę. Aby tego uniknąć, w porozumieniu z Wójtami, zastosowano umowę – 
użyczenia pozwala to na uniknięcie naliczania amortyzacji i utrzymanie cen na 
jednym poziomie w zgodzie z przepisami. 
Trudno odpowiedzieć kiedy EKOWOD przejmie majątek. Może to nastąpić po  
5 latach, a być może  po tym okresie okaże się, że będzie podpisana kolejna umowa 
– użyczenia gdyż spółka nie będzie mogła przejąć inwestycji z racji ciągle wysokiej 
amortyzacji. 
Warty podkreślenia jest fakt, że spółka EKOWOD przyczyniła się do wielu dobrych 
spraw, od 5 lat Gmina Namysłów nie zainwestowała w wodociągi ani złotówki  
z budżetu, te inwestycje wykonuje spółka, a także dokonuje inwestycji związanych  
z ochroną środowiska. 
Zastępca Burmistrza zauważył, że dyskusja powinna prowadzić do konstruktywnych 
wniosków, nie powinna być jałowa i bezproduktywna. Ciągle podkreślana jest chęć 
odniesienia zysków przez Gminę Wilków na tej inwestycji. Przewodniczący Rady 
Gminy w Wilkowie podkreśla możliwość wydzierżawienia spółce EKOWOD 
kanalizacji, ale to spółka ją wybuduje za własne pieniądze i na własne ryzyko  
i miałaby dodatkowo za dzierżawę płacić np. 20%? Niestety, ale tak naiwnych trudno 
jest znaleźć. Do dużego sukcesu można zaliczyć wybudowanie kanalizacji  
w Gminie Wilków i fakt, że jej utrzymanie nie będzie gminy nic kosztowało. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk uważa, że te 
wszystkie sprawy są zrozumiałe i nie budzą żadnych wątpliwości. Rada jest 
całkowicie za poparciem tej inwestycji gdyż jak wiadomo jest ona  niezbędna. 
Dla dowolnego interesu najważniejsze jest aby się utrzymać, czyli należy ściągnąć  
za usługi tyle pieniędzy aby pokryć wszystkie koszty. Jest to podstawowa zasada. 
Dla takiego przedsiębiorstwa jak oczyszczalnie ścieków, które swoje usługi sprzedaje 
dla ludności, dochody pochodzą właśnie od niej i to jest najważniejszy wyznacznik. 
Jeżeli Rada Gminy postanowiłaby na tym zarobić, wówczas mieszkańcy gminy 
wniosą protest. To jest zupełnie proste.  
Koncentracja uwagi Radnych Gminy w Wilkowie skupia się ciągle na zapisie  
o przekazaniu majątku oraz o poinformowaniu o tym Rad Gmin. Czy nie należałoby 
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zmienić tego zapisu na taki, który mówiłby, że Rada Gminy w Wilkowie 
będzie decydować o długości okresu użyczenia kanalizacji. Dlaczego jest to ukryte 
między punktami porozumienia? Zrozumiałe jest, że na potrzeby Unii został 
określony jeden właściciel. 
 
 Głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Namysłów p. Michał Ilnicki 
wyjaśniając, że ustalenie terminu przekazania kanalizacji spółce EKOWOD jest  
na dzień dzisiejszy niemożliwe. Trudno jest określić termin na jaki zostanie 
podpisana umowa użyczenia. Wszystko uzależnione będzie od wartości majątku 
oraz od kosztów jakie spółka będzie musiała ponieść w chwili przejmowania 
kanalizacji. 
 
 Radny p. Jan Siutryk  zapytał, czy istnieje możliwość, że Gmina Wilków nie 
przekaże nieodpłatnie tylko wniesie to jako swój udział do spółki? 
 
 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  
p. mgr inż. Tadeusz Bagiński wyjaśnił, że takiej możliwości nie ma. Spółka EKOWOD 
ma 12 letnią tradycję. Powstała dzięki wysiłkowi mieszkańców Namysłowa. Nikomu 
nie przyszło na myśl aby zacząć ją dzielić i dopuszczać do udziałów inne gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zapytał, czy 
możliwe jest porozumienie bez konieczności określania terminu przekazania 
kanalizacji? 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska  

p. mgr inż. Tadeusz Bagiński wyjaśnił, ze nie istnieje taka możliwość. 
 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyraził zadowolenie z tak 

intensywnej dyskusji, gdyż świadczy to o trosce, ze strony radnych, o los gminy. 
  

Ad. 2.  Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk przypomniał 
radnym, że dnia 30 kwietnia 2004 r. mija termin składania oświadczeń majątkowych. 
Oświadczenia składane są według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 
 
Ad. 3. Interpelację zgłosili: 
- radny p. mgr Bogdan Zdyb  w sprawie zawalonego odcinka muru przy przystanku w 
Pągowie, który w obecnym stanie stanowi zagrożenie dla dzieci oczekujących na 
autobus szkolny.  
  

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski odpowiedział, iż zostały podjęte działania 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz usunięcie szkody. 
 
Ad. 4. Ustne  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Wilków 
– p. Zygmunt Szulakowski, poinformował o podjętych działaniach w przerwie 
międzysesyjnej dotyczących między innymi: 

- sprawy rozbudowy remizy strażackiej w Bukowiu, a przede wszystkim dotacji  
z Krajowego Systemu Ratownictwa w wysokości 11.000,00 zł; 

- sprawy spotkania Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych; 
- sprawy posumowania kompleksowej kontroli przeprowadzonej w Szkole 

Podstawowej w Bukowiu, która wypadła bardzo dobrze; 
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- w sprawie założenia 4 kół gospodyń wiejskich w Bukowiu, Lubskiej, Wilkowie 
oraz Krzykowie. Wszystkie te działania mają na celu utworzenie 
stowarzyszenia, które zostałoby zarejestrowane i mogłoby korzystać  
z rożnych form dofinansowania; 

- sprawy dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego. Sporządzenia 
dokumentacji dokona p. Ziaja za kwotę w wysokości ok. 5.000,00 zł; 

-  spotkań dot. środków na wiercenie studni w Jakubowicach. Środki  
w wysokości 15.000,00 zostały już zagwarantowane; 

- sprawy spotkania z Powiatową Radą Zatrudnienia w sprawie podziału 
środków na zadania związane z organizacją robót publicznych na terenie 
Gminy Wilków; 

- sprawy związanej z projektami organizacyjnymi oraz narady z dyrektorami 
szkół i przedszkoli; 

- sprawy wyborów do Parlamentu Europejskiego. 
 Przedstawił również stan realizacji uchwał Rady Gminy w Wilkowie podjętych  
na ostatniej sesji. 
 
Ad. 5. Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok  
i omówili je na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Gminy w Wilkowie. 
 Skarbnik Gminy – p. Sabina Różniecka omówiła wykonanie strony 
dochodowej budżetu w poszczególnych źródłach dochodów oraz wydatki – według 
poszczególnych działów, rozdziałów oraz niektórych paragrafów klasyfikacji 
budżetowej. 
Poinformowała, że gmina w 2003 r. pozyskała z innych źródeł dotacje na: 
- finansowanie inwestycji w wysokości   807.205,- zł 
- dofinansowanie dożywiania uczniów     30.292,- zł 
-  zakup naczyń kuchennych       4.000,- zł  
- dofinansowanie koloni dla dzieci       3.000,- zł 
- dofinansowanie III Ogólnopolskiego Wyścigu 
  Kolarskiego o „Puchar Wójta Gminy Wilków”       1.000,- zł 
Budżet Gminy Wilków na 2003 r. został zatwierdzony uchwałą Nr III/18/02 Rady 
Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. Dochody budżetowe zostały uchwalone 
na kwotę 6.752.593,- zł, wydatki budżetowe na kwotę 6.752.593,-  zł. 
W trakcie roku budżetowego Rada Gminy podjęła 5 uchwał w sprawie zmian  
w budżecie gminy i 5 uchwał  sprawie przeniesień wydatków między działami 
rozdziałami i paragrafami. 
Po tych zmianach  na dzień 31.12.2003 r. planowane dochody wzrosły do kwoty 
7.409.724,- zł natomiast przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych na koniec 
okresu sprawozdawczego wyniosły 68.700,- zł. 

Dochody budżetowe wykonane zostały na kwotę 7.231.085,- zł co stanowi 
97,6% planu. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 6.946.761,- zł co stanowi 
93,9% rocznego plan. 

Zaległości z tytułu dochodów na koniec roku 2003 wyniosły 330.940,- zł  
i są niższe od zaległości na koniec 2002 r. o 60.639,- zł. 

Skarbnik Gminy  wyjaśniła, że zaległości te powstały:   
- z tytułu podatku rolnego i podatku 
   od nieruchomości od osób fizycznych   - 135.168,- zł 
- podatku rolnego i podatku  
  od  nieruchomości od osób prawnych   - 174.025,- zł 
- podatku od środków transportowych   -   10.941,- zł 
 W związku z tym wysłano 760 upomnień, wystawiono i przekazano do Urzędu 
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Skarbowego 122 tytuły wykonawcze na kwotę 56.781,- zł, z tego zrealizowano  
68 tytułów. W roku sprawozdawczym złożono do Urzędu Skarbowego  
2 wnioski o egzekucję z nieruchomości dłużników, na kwotę 17.992,- zł.  
 Wójt Gminy przeprowadził rozmowy z 55 dłużnikami w celu ustalenia przyczyn 
powstałych zaległości oraz możliwości spłaty zadłużenia. W wyniku rozmów 
zawieszono postępowanie egzekucyjne w stosunku do 9 podatników, którym 
odroczono zaległości i rozłożono na raty. Całkowitej spłaty dokonało  
8 dłużników. 
Skarbnik  Gminy – p. Sabina Różniecka przedstawiła również procentowy wskaźnik 
wpłat – zaległości z lat poprzednich i należności I –IV raty 2003 r. w podatku rolnym  
i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych wsiach gminy. 

Zobowiązania niewymagalne gminy wyniosły 249.971,- zł i dotyczyły naliczenia 
rocznego zakładowego funduszu nagród i pochodnych oraz drobnych zobowiązań za 
usługi. W porównaniu do roku 2002 stan zobowiązań zmniejszył się o 43,4%. 
Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego na dzień 31.12.2003 r. wyniosło 
544.400,- zł. Wymagalne zobowiązania w kwocie 2.581,- zł dotyczą niezwróconych 
nadpłat z tyt. dochodów oraz zapłaty za energię. 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
 1) Skarbnik Gminy – p. Sabina Różniecka odczytała opinię Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
Uchwała z dnia 7 kwietnia 2004 r. Nr 66/2004 Składu Orzekającego RIO w Opolu 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 2) Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej p. mgr Bogdan Zdyb 
wyjaśniając, że wszelkie zagadnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu 
za 2003 rok zostały wyjaśnione przez Skarbnika Gminy p. Sabinę Różniecką oraz 
Wójta Gminy Wilków p. Zygmunta Szulakowskiego na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy w Wilkowie. Komisje w wyniku dokonanej analizy oraz po złożeniu 
wyjaśnienia zaakceptowały i pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za 
2003 rok.  
 
Ad. 6. Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

 
1) uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie z dnia 

24 marca 2004 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Wilków z wykonania budżetu za 2003 rok przedstawił Przewodniczący Komisji  
p. Szczepan Mielczarek. 
 
Uchwała Nr 2/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
  

 
2) uchwałę z dnia 7 kwietnia 2004 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
w Wilkowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za  
2003 rok odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie  
p. Szczepan Mielczarek. 
 
Uchwała nr 114/2004 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
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3) Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 
przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Wilków za 2003 r. i poddał go pod głosowanie. 
  
 Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się  
oraz przeciwnych nie było. 
 Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała  Nr XIII/66/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr  8 do protokołu. 
 
 
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 

 
1) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie wyjaśnił, iż w związku z ustawową 

podwyżką wynagrodzenia konieczne stało się dokonanie zmian wynagrodzenia 
Wójta Gminy Wilków. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
  

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się oraz 
głosów przeciwnych nie było.  
  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XIII/67/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
  

2) wystąpienia  do  Wojewody  Opolskiego   o   uchylenie   w   części   decyzji      
    komunalizacyjnych  dotyczących  nieruchomości,  położonych  w  Dębniku,  
    Lubskiej, Młokiciu, Jakubowicach i Wilkowie.  
 

  Kierownik Referatu p. inż. Jan Kamiński wyjaśnił, że Gmina Wilków nigdy nie 
wykonywała czynności związanych z utrzymaniem regulacji rzek na jej terenie, które  
w latach dziewięćdziesiątych zostały skomunalizowane, lecz zlecała te prace 
nieodpłatnie WZIR o/Kluczbork. Postanowiono w/w grunty pod rzekami przekazać na 
stan WZIR. Przemawiały za tym również względy finansowe, gdyż regulacja rzek jest 
kosztowna, a Gmina nie jest technicznie przygotowana do wykonywania tego rodzaju 
czynności. 
 
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

 Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących się oraz 
głosów przeciwnych nie było.  
 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała Nr XIII/68/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
  

3) zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 
 
  Skarbnik Gminy  p. Sabina Różniecka wyjaśniła, że zmiana wynikła z powodu 
otrzymania dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa w wysokości 
34.244,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach oraz w związku z zabezpieczeniem 
środków na zakup kolczykownic. 
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
  

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących się oraz 
głosów przeciwnych nie było.  
  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Uchwała Nr XIII/69/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

4) porozumienia międzygminnego. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących się - 1, 

głosów przeciwnych nie było. 
 
Uchwała została podjęta większością głosów. 
 

Uchwała Nr XIII/70/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Ad. 8. Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 9. Odpowiedź na zgłoszoną w pkt. 3 interpelację została udzielona w tym samym 
punkcie porządku obrad sesji. 
 
Ad. 10.  W dyskusji głos zabrali: 

Radny p. Jan Binerat w sprawie rozpowszechniania informacji o przenoszeniu 
choroby przez krzew głogu oraz w sprawie pojawienia się pod szkołą w Bukowiu 
podejrzanych osób, które pytały o jednego z uczniów. Należałoby zwrócić uwagę 
Dyrektorów szkół na podobne zjawiska oraz w porę przeciwdziałać zagrożeniom. 

 
Radny p. Marek Bratosiewicz w sprawie wyrwy w asfalcie w miejscowości 

Dębnik, która stanowi zagrożenie dla kierowców. Należałoby powiadomić Powiatowy 
Zarząd Dróg aby zajął się tą sprawą. 

 
Radny p. mgr Bogdan Zdyb w sprawie nielegalnych wysypisk śmieci oraz  

w sprawie koszy i umów na wywóz śmieci. 
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Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, że w związku  

z nielegalnymi wysypiskami śmieci w wyniku działań pracownika urzędu zostali 
zidentyfikowani  właściciele śmieci, nie została na nich nałożona kara grzywny lecz 
posprzątali oni teren, który zanieczyścili. Także w roku ubiegłym wystąpiono do 
mieszkańców gminy z pismem o zakup koszy oraz podpisanie umów na wywóz 
śmieci. W wyniku tych działań ok. 50 mieszkańców  dokonało tych czynności.  

W związku z niepokojącym zjawiskiem zgłoszonym przez radnego  
p. Jana Binerata dot. szkół, zostaną wysłane informacje do Dyrektorów szkół 
dotyczące tego tematu, jak również powiadomiony zostanie dzielnicowy w celu 
bliższego rozpoznania sprawy. 

Natomiast sprawa głogów należy do Namysłowa, od nich wysyłana jest 
komisja, która dokonuje oceny  stanu krzewów i zleca gminie odpowiednie 
czynności. 

 
  
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy - 
p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął   
XIII sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 
 


