
Protokół Nr XIV/04 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  30 cze rwca 2004 r. 

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

00
 – 1630. 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło  10 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 
- Kierownik Powiatowego Biura  
  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
  Rolnictwa w Namysłowie   - Pan dr inż. Piotr Karleszko  
oraz  sołtysi i osoby zaproszone, według list obecności stanowiących załączniki nr 2  
i 3  do niniejszego  protokołu. 
 Sesję  otworzył Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy -  p.  Zygmunt Pniewski, 
który przywitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił projekt porządku obrad: 
 

1. Informacja nt. wniosków złożonych przez rolników z terenu Gminy Wilków  
o płatności obszarowe oraz nt. rent strukturalnych. 

2. Interpelacje radnych. 
3. Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej  Wójta  Gminy oraz   

z  wykonania uchwał Rady Gminy. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2004 r.; 
2) zaciągnięcia kredytu; 
3) przystąpienia do projektu „e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”; 
4) wyznaczenia    delegata   do  Namysłowskiego   Stowarzyszenia   Inicjatyw    
    Gospodarczych; 
5) przystąpienia   do   zmiany „Studium     uwarunkowań   i kierunków     
    zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków” 

      5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
      6.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje radnych. 
      7.  Zapytania i wolne wnioski. 
    
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 
 
Ad. 1. Informację nt. wniosków złożonych przez rolników z terenu Gminy Wilków  
o płatności obszarowe oraz nt. rent strukturalnych przedstawił p. dr inż. Piotr 
Karleszko.  
W skali Powiatu Namysłowskiego złożonych zostało 85,39% wniosków o płatności 
obszarowe, Gmina Wilków uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem 89% 
złożonych wniosków. Procent został wyliczony od liczby zarejestrowanych 
producentów - na terenie Gminy Wilków zarejestrowanych producentów jest 339.  
 Temat rent strukturalnych jest jeszcze nie do końca wyjaśniony. Na dzień 
dzisiejszy wniosków jeszcze nie ma. Prawdopodobnie będą  od 01.08.2004r.. Znane 
są natomiast warunki jakie należy spełnić aby otrzymać rentę strukturalną  
są to m. in.: 

- 55 lat (wiek rolnika), 
- nieprzerwane prowadzenie gospodarstwa rolnego (do chwili złożenia wniosku) 

przez 10 ostatnich lat, 
- 5 lat opłacanie składki KRUS, 
-  rolnik musi się pozbyć gruntów rolnych ( na własność może zostawić 0,5 ha). 
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Do wniosków dołączyć należy między innymi: 

- wypis z rejestru gruntów, 
- wypis z rejestru gruntów przyjmującego gospodarstwo, oraz kwalifikacje 

gospodarcze. 
 Taki wniosek należy złożyć w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji 
Modernizacji Rolnictwa, dopiero po nadaniu decyzji o kwalifikowaniu się na rentę 
strukturalną producent rolny – rolnik – będzie mógł sprzedać grunty i na to będzie 
miał 6 miesięcy. W chwili sprzedaży dostarcza dokument o zbyciu własności i w tym 
miesiącu należy mu się pierwsza płatność, która będzie wypłacana nieprzerwanie,  
co miesiąc przez 10 lat. 
 
 Radny p. Jan Binerat poprosił o wyjaśnienie przypadku kiedy wymagany wiek 
osiąga rolnik natomiast jego współmałżonka nie? 
 
 Pan dr inż. Piotr Karleszko wyjaśnił, że renta strukturalna przyznawana jest na 
rodzinę, a nie indywidualnie na małżonków. Podstawa renty strukturalnej wynosi 
210% najniższego wynagrodzenia czyli ok. 1.181,00 zł, do tego jeżeli żona ma też 55 
lat dodatkowo przyznaje się 60% tego najniższego wynagrodzenia tj. ok. 337,00 zł. 
Jeżeli przekazywane jest gospodarstwo powyżej 3ha rolnik dostaje dodatkowe 50% 
tj. ok. 281,00 zł. Jeżeli przekazuje grunty powyżej 3ha do 20 ha to za każdy hektar 
3% dodatkowe - jeżeli przekaże grunty młodemu rolnikowi ( do 40 roku życia). W 
sumie można uzyskać ok. 2.000,00 zł.   
 
 
Ad. 2. Interpelację zgłosiła: 
- radna p. mgr Beata Kuchno w sprawie unikania płacenia podatków  
od nieruchomości, w szczególności, od altanek budowanych w ogrodach. Zgłosiła też 
potrzebę  kontroli tychże obiektów,  i wyegzekwowania należnego podatku.   
 
  
 
Ad. 3. Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy 
Wilków p. Zygmunt  Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych 
zarządzeń oraz ich treści, jak również o ogłoszonych przetargach. Przedstawił 
również realizację uchwał Rady Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. 
Ponadto poinformował radnych o sprawach dotyczących między innymi: 

- imprez kulturalno – sportowych jakie miały miejsce na terenie Gminy Wilków, 
jak również na terenie gmin sąsiadujących, w których brały udział dzieci ze 
szkół Gminy Wilków; 

- wyborów sołtysa wsi Idzikowice. W dniu 2 czerwca 2004 r. wybrano nowego 
sołtysa wsi, którym została Pani Maria Staniec. Piastująca dotychczas  
to stanowisko  Pani Halina Sutowicz złożyła rezygnację z funkcji ze względu 
na zły stan zdrowia; 

- zakończenia roku szkolnego; 
- zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych. Obecnie zmieniony 

został okres zatrudniania z 5 dni na 21 dni. Do końca sierpnia br. 
zaplanowane jest zatrudnienie w ramach ww. robót 25 osób. Akcja 
zatrudniania przebiega po hasłem „Wielkie sprzątanie”. W trakcie rekrutacji 
zauważalny jest spadek zainteresowania podjęciem pracy, gdyż według wielu 
bezrobotnych najlepszym dla nich rozwiązaniem byłby stały zasiłek; 

- kompletowania dokumentacji dot. wymiany oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne; 

- przebiegu realizacji budowy, rozbudowy i modernizacji wodociągu Krzyków – 
Jakubowice – Idzikowice; 

- konsultacji na szczeblu Wojewódzkim przy udziale przedstawicieli 



 3 
Ministerstwa Ochrony Środowiska dot. skanalizowania Powiatu 
Namysłowskiego. Na dzień dzisiejszy oczekujemy na decyzję komitetu 
sterującego przy Ministerstwie dotyczącą akceptacji oraz przyjęcia do 
realizacji w najbliższych latach naszego zadania; 

- wymiany stolarki okiennej w budynku Publicznego Gimnazjum w Wilkowie. 
Ciągle oczekujemy na decyzję z Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie 
dotacji na ww zadanie. Wiadomo na dzień dzisiejszy, iż wpłynęło o wiele 
więcej wniosków niż przypuszczano co automatycznie zmniejsza wysokość 
dotacji dla poszczególnych jednostek. Niemniej jednak, nawet jeśli 
otrzymalibyśmy mniejszą dotację od pierwotnie założonej, zadanie będzie 
częściowo realizowane; 

- drobnych  remontów przeprowadzanych w  budynku gminy; 
- kolonii organizowanej w Starościnie dla 45 dzieci. Kolonia będzie tygodniowa, 

tym razem nie otrzymamy, jak co roku, środków na ten cel z Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Opolu. W tym roku Agencja na szczeblu krajowym 
przekazała środki do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a Ministerstwo  
na swoich warunkach  rozdzielało dotację na ten cel; 

- organizacji dożynek w Bukowiu, które planowane są na 19 września 2004 r. 
na obiektach szkolnych; 

 
Pisemne sprawozdanie w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ogłosił przerwę w obradach 
sesji od godz. 1420 – 1430. 
 
Ad. 4.   Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie  przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budżecie gminy na 2004 r. 
 
Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka wyjaśniła, że  zwiększenia planu 

dochodów i wydatków dokonano na podstawie umów zawartych z PPHU „Agroplon” 
– Głuszyna, „ATTIS” Jakubowice z dnia 12.05.2004 r. i Powiatowym Urzędem  
Pracy w Namysłowie nr 03/0053, pism  z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Nr FB.I-KK-I-30/04 i FB.I.-KK-3011-I-32/04 i FB.I.-JM-3011-I-34/04 oraz w związku 
z pismem z Ministerstwa Finansów, a także w wyniku otrzymanej dotacji  
na dożywianie. 
 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących się oraz 

głosów przeciwnych nie było. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

Uchwała Nr XIV/71/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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2) zaciągnięcia kredytu 
 
Skarbnik Gminy p. Sabina Rózniecka wyjaśniła, że w związku z inwestycją 

modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Wilków, zaciągnięty zostanie kredyt 
gdyż nie ma zabezpieczonych środków w budżecie gminy na sfinansowanie tego 
przedsięwzięcia. Kredyt zaciągnięty będzie w wysokości 200.000,00 zł. Wstępne 
rozmowy w tym temacie zostały przeprowadzone z Bankiem Ochrony Środowiska  
w Opolu, który zaproponował oprocentowanie w wysokości 6,6%. Na dzień dzisiejszy 
jest ono najniższe spośród proponowanych przez inne banki. Niemniej jednak 
zostanie ogłoszony przetarg, który pozwoli wyłonić najkorzystniejszą ofertę 
kredytową. 
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski przypomniał, iż realizacja tego 
przedsięwzięcia finansowana miała być z oszczędności wynikłych w związku  
z planowaną zmianą oświetlenia na energooszczędne. Z ofert jakie wpłynęły  
na wykonanie wnikałoby, iż przedsięwzięcie zamykałoby się w kwocie ok.  
280.000,00 zł natomiast spłata tej kwoty nastąpiłaby w przeciągu czterech i pół roku. 
Należałoby jednak zaznaczyć iż oferent realizujący zadanie także musiałby 
zaciągnąć kredyt na tą inwestycję. Dla nas jednak w tym momencie staje się to 
ryzykowne, gdyż tracimy możliwość decyzji przy wyborze banku oraz wysokości 
oprocentowania. Dlatego zapadła decyzja o zaciągnięciu kredytu przez gminę,  w ten 
sposób zaoszczędzimy na kosztach związanych tym przedsięwzięciem. Nadal 
jednak zgodnie z pierwotnym założeniem kredyt spłacany będzie z oszczędności 
uzyskanych na wymianie oświetlenia ulicznego. 
  

Kierownik Referatu p. inż. Jan Kamiński dodał, iż w dzisiejszym dniu została 
odebrana dokumentacja  związana z wymianą oświetlenia na terenie Gminy Wilków. 
Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 269.153,00 zł i taka suma na dzień dzisiejszy 
powinna być zabezpieczona w budżecie gminy, abyśmy mogli przystąpić  
do przetargu na wykonanie zadania. W ramach tej sumy wymienionych zostanie  466 
lamp o różnej mocy.   

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących się oraz 

głosów przeciwnych nie było. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XIV/72/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
3) przystąpienia do projektu „e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”. 
 
Podinspektor ds. Integracji europejskiej, promocji i komunikacji społecznej  

p. inż. Tomasz Siejka wyjaśnił,  że w związku z przystąpieniem do projektu każda 
jednostka samorządu terytorialnego otrzyma nowe zestawy komputerowe do urzędu, 
w naszym przypadku taki zestaw trafi także do Domu Kultury. Wszystkie te zestawy 
połączone będą w sieć komputerową, na wszystkich tych komputerach będzie 
zainstalowane oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów 
umożliwiające korespondencję drogą elektroniczną. W ramach tego projektu 
otrzymamy także dwa czytniki podpisu elektronicznego, a także ustawiony zostanie 
kiosk internetowy. Jest to urządzenie typu bankomat, które umożliwi każdemu 



 5 
petentowi załatwienie swojego wniosku, jak również skontrolowanie przebiegu 
jego realizacji. 
W ramach tego projektu otrzymamy także szerokopasmowe łącze internetowe. 
Przestąpienie do tego projektu to także sprostanie wymogom ustawy  
o dostępie do informacji publicznej oraz  ustawy o podpisie elektronicznym. Projekt 
ten będzie finansowany ze środków strukturalnych UE, przystępuje  
do niego z całej Opolszczyzny 83% gmin i 73% powiatów. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, głosów wstrzymujących się - 1 

głosów przeciwnych nie było. 
 
Uchwała została podjęta większością głosów. 
 
Uchwała Nr XIV/73/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
4) wyznaczenia    delegata   do  Namysłowskiego   Stowarzyszenia   Inicjatyw    

    Gospodarczych. 
 
Podinspektor ds. Integracji europejskiej, promocji i komunikacji społecznej  

p. inż. Tomasz Siejka wyjaśnił, że w marcu br. miało miejsce walne zgromadzenie 
Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, na którym została 
podjęta uchwała w sprawie zmiany statutu. W wyniku tego uległ zmianie zapis 
dotyczący delegatów. W dalszym ciągu z naszego terenu ma być dwóch delegatów  
z tym, że jednym z nich automatycznie zgodnie z zapisem ma być Wójt natomiast 
drugi delegat ma być wybrany przez radę. 

Radni zgłosili kandydaturę radnego p. Zygmunta Pniewskiego na delegata do 
NSIG. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących się  

oraz głosów przeciwnych nie było. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XIV/74/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
5) przystąpienia   do   zmiany „Studium     uwarunkowań   i kierunków   

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków”. 
 
Kierownik referatu p. inż. Jan Kamiński wyjaśnił, że w trakcie  prac nad 

dokumentem wpłynęło wiele zgłoszeń i uwag od mieszkańców gminy. Z racji 
ważności, aby nie dokonywać zbyt częstych korekt zdecydowaliśmy aby przeciągnąć 
o kilka miesięcy realizację tego dokumentu i dać szansę mieszkańcom Gminy 
Wilków do zastanowienia się nad ewentualnymi zmianami oraz zgłoszenia ich do 
„studium...”. 
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Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski dodał, że uchwała 

październikowa dot. aneksowania „studium...” obejmowała tylko tereny położone przy 
głównej trasie. Okazało się jednak, na podstawie wieloletniej obserwacji, iż trudno 
przewidzieć kierunki rozwoju terenu gminy, a zmian należy dokonywać na całym 
terenie nie tylko na jego fragmencie. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących się  

oraz głosów przeciwnych nie było. 
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XIV/74/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 

Ad. 5. Protokół  z poprzedniej sesji zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 6. Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski uznał interpelację sprawy za 
bardzo słuszną, a także wymagającą gruntownej analizy. Niezbędne działanie w tej 
sprawie zostanie podjęte niezwłocznie. 
 
Ad. 7 . Radny p. mgr Bogdan Zdyb poprosił przedstawienie sytuacji związanej ze 
zgłoszoną przez radnego p. Szczepana  Mielczarka interpelacji w sprawie zmiany 
kodu pocztowego. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, że w związku z ww interpelacją 
zostało wystosowane pismo do Poczty Polskiej, na które 18 maja 2004 r. nadeszła 
odpowiedź, w której wyjaśniono odnosząc się do interpelacji radnego, iż likwidacji 
urzędu pocztowego w Idzikowicach dokonano na podstawie zgody Centralnego 
Zarządu Poczty Polskiej po uprzednich konsultacjach z władzami gminy i lokalnym 
środowiskiem, urząd został poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym oraz, że nie przewiduje się likwidacji UP Wilków w związku z jego 
usytuowaniem w miejscowości będącej siedzibą gminy. 
 
 Sołtys wsi Jakubowice p. Andrzej Gruca zapytał kiedy mieszkańcy wsi 
otrzymają nową tablice ogłoszeń? 
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż tablice ogłoszeń wymieniane  
i uzupełniane są sukcesywnie. W związku z kosztami jakie są ponoszone na to 
zadanie czas wymiany i uzupełnień jest długi lecz dąży się do tego aby na terenie 
całej gminy stanęły nowe tablice. 
 
 
  W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy - p. Zygmunt Pniewski podziękował za udział w obradach i zamknął  XIV sesję 
Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  


