
Protokół Nr XVII/04 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  2 grud nia 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 
- Inspektor ds. Kadrowych i Oświaty - Pani Honorata Rosińska 
  
oraz  sołtysi i osoby zaproszone, w tym dyrektorzy szkół i przedszkola 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: 
 

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 utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Wilków. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga;  
2) o zmianie uchwały Nr XII/64/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2004 r.  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków;  
3)  zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. 
4) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania  
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; 
5) określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, 
będących w zakresie zadań własnych gminy; 
6) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;  
7) o zmianie uchwały Nr XXIV/147/01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
26 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy 
Wilków na lata 2001 – 2008; 
8) zmian w budżecie gminy na 2004 rok; 
9) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz 
rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa; 
10) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  
od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2005 rok.  

      7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
      8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje radnych. 
      9. Zapytania i wolne wnioski. 
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wnosząc do niego zmiany dotyczące usunięcia z porządku obrad z pkt. 5 uchwały dotyczącej 
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Wojewódzkiego, gdyż jej podejmowanie na dzień dzisiejszy 
byłoby bezprzedmiotowe z powodu rozstrzygnięcia podjętego przez Sejmik oraz dodanie punktu 6 
obejmującego  informację nt. SPZOZ   
w Namysłowie. Po zmianach porządek obrad przedstawiałby się następująco: 
 

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 utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Wilków. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga;  
2) o zmianie uchwały Nr XII/64/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2004 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków;  

3) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania  
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; 

4) określenia zasad zwrotu wydatków, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, 
będących w zakresie zadań własnych gminy; 

5) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;  

6) o zmianie uchwały Nr XXIV/147/01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
26 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla 
Gminy Wilków na lata 2001 – 2008; 

7) zmian w budżecie gminy na 2004 rok; 
8) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz 

rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa; 

9) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  
od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2005 rok. 

      6. Informacja nt. przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
           w Namysłowie. 
      7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
      8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje radnych. 
      9. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Radni jednomyślnie zaakceptowali  zmiany w porządku obrad. 
 
Ad. 1. Przewodniczący Rady p. inż. mgr Dariusz Kuśmierczyk nie przedstawił żadnych komunikatów 
ani ogłoszeń. 
 
Ad. 2. Interpelacji nie wniesiono. 
  
Ad. 3. Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Wilków –  
p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych zarządzeń oraz ich treści,  
a także o ogłoszonych przetargach. Przedstawił też stan realizacji uchwał Rady Gminy  
w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. Ponadto poinformował o sprawach dotyczących między 
innymi; 

- wymiany oświetlenia ulicznego, którego zakończenie realizacji przewidywane jest  
na dzień 15.12.2004 r., etap prac obejmuje całkowitą wymianę lamp oświetleniowych.  
Do realizacji pozostały wnioski i uwagi wnoszone przez mieszkańców Gminy Wilków;  
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- wymiany stolarki okiennej w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie; 
- oddania do użytku świetlicy wiejskiej w Pszenicznej; 
- remontu  świetlicy w Wojciechowie, który zbliża się ku końcowi; 
- korzyści z pomocy pracowników zatrudnianych na robotach publicznych przy przeprowadzaniu 

drobnych napraw, remontów oraz porządków. 
 
Sprawozdanie w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 4.   Informację o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Wilków złożył Kierownik 
Referatu p. inż. Jan Kamiński, w której poinformował o następujących sprawach: 

- selektywnej zbiórce odpadów; 
- ilości podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych; 
- nielegalnych miejscach składowania odpadów; 
- zbierania zwłok bezdomnych zwierząt; 
- płynnych odpadach komunalnych. 

 
Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Wilków stanowi załącznik nr 5  
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty uchwał  
w sprawach: 

1)  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga;  
 Projekt uchwały wpłynął na sesję gdyż podyktowane zostało to wymogiem ustawowym. 

 
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 XVII/81/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
  

2)  o zmianie uchwały Nr XII/64/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2004 r.  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków; 
 W wyniku przekształcenia Publicznego Przedszkola w Wilkowie nastąpiła konieczność  zmiany 
zapisu w uchwale celem dostosowania jej do rzeczywistego stanu rzeczy. 
  

Przewodniczący Rady poinformował, że w treści uchwały wystąpiły błędy literowe dot. słów „ 
jednooddziałowe” i „dwuoddziałowe”. 

Radny p. Wiesław Kowalczyk poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej istnienia w Bukowiu 
jednooddziałowego  oddziału przedszkolnego, kiedy w rzeczywistości chętnych oraz 
uczęszczających dzieci z młodszych roczników jest dużo więcej. Czy fakt, że zajęcia dla tych dzieci 
prowadzone są w grupach łączonych, czyli sześciolatki z dziećmi młodszymi, nie ma negatywnego 
wpływu na realizację ustawowego programu nauczania dzieci w wieku lat sześciu? Czy istnieje 
możliwość rozwiązania tej sprawy i kto jest w stanie tego dokonać? 

Dyrektor Publicznej szkoły w Bukowiu p. mgr Tadeusz Młynarski wyjaśnił, iż w wyniku 
reorganizacji część dzieci z Wilkowa przeszła do Bukowia i są to zarówno sześciolatki jak  
i dzieci młodsze. W wyniku tego wzrosła liczba dzieci w oddziale przedszkolnym, zachodzi zatem 
potrzeba utworzenia dwóch grup lecz realizację tego założenia  uniemożliwia brak środków 
finansowych. 
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Przewodniczący Rady zapytał czy skreślenie słowa „dwuoddziałowe” wiąże się z faktem, że 

zajęcia dla sześciolatków będą prowadzone wspólnie z młodszymi dziećmi? 
Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski zauważył, iż dyskutowany  temat nie jest przedmiotem 

projektu przedłożonej uchwały, lecz pomimo tego należy go rozpatrzyć. 
Radca prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, że podjęcie tejże uchwały nie wskazuje czy 

przedszkole będzie jednooddziałowe czy dwuoddziałowe. Jest to wyłącznie kosmetyka, która pozwoli 
swobodniej ustalać oddziały przedszkolne. Lecz tego dokonywać będą odrębne uchwały. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się oraz głosów 
przeciwnych nie było.  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XVII/82/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

3) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania  
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obliguje gminę do podjęcia uchwały 
określającej wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz  zwrotu zasiłku celowego 
na ekonomiczne usamodzielnienie.   

Przyznanie pomocy na szkolenie, przyuczenie do zawodu lub na przekwalifikowanie w 
wysokości do 679,20 zł,  oraz udzielenie pomocy na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej 
do kwoty 1.698,00 zł ( pod warunkiem, że takiej pomocy osoba nie otrzymała z Powiatowego Urzędu  
Pracy) może przyczynić  się do poprawy sytuacji  i usamodzielnienia się osoby-rodziny korzystającej 
z pomocy społecznej.  

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż do projektu przedłożonej uchwały 
wprowadzone zostały następujące zmiany: 

- w § 1 ust. 2 została wniesiona zmiana celem poprawy kontekstu brzmienia i zapis ten otrzymał 
brzmienie „ zasiłek może być przyznany pod warunkiem zwrotu” natomiast skreśla się środkową 
część o brzmieniu „ osobom spełniającym kryteria określone w ust. 1”; 

- uzupełnienie w § 2 „decyzję o przyznaniu i zwrocie  zasiłku podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej” dodane zostało słowo „ społecznej”; 

- w § 3 „zasiłek podlega zwrotowi w całości  w przypadku wykorzystania go niezgodnie z 
przeznaczeniem”. 

W kwestii zapisu „pozytywnej opinii” , według radcy prawnego, ujęcie w kontekście tego 
określenia powoduje automatycznie wykluczenie nieścisłości w tej kwestii. Jeżeli nie zostanie ujęty 
zapis określający rodzaj wymaganej opinii wówczas będzie jednoznaczne, że dostarczenie 
negatywnej opinii z Powiatowego Urzędu Pracy będzie kwalifikowało do uzyskania pomocy. A 
warunkiem jest pozytywna opinia. 
 Radca prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił również wątpliwości dotyczące zapisu „nie 
kwalifikuje się i nie korzysta ze środków Powiatowego Urzędu Pracy”, zapis  „nie kwalifikuje się” 
pozwala wyeliminować człowieka, który kwalifikuje się do uzyskania pomocy z Powiatowego Urzędu 
Pracy, a kieruje się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej z pominięciem  Urzędu Pracy.  
Zapis ten pozwala na uniknięcie tego typu sytuacji. 
   Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk  wyjaśnił, iż jest to zrozumiałe, 
ale chodziło przede wszystkim uzupełnienie tego zapisu o wyjaśnienie do czego się nie kwalifikuje, 
aby zapis był zupełnie jasny i czytelny. 
 Radca Prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, że zwrot „nie kwalifikuje się, nie korzysta ze 
środków z Powiatowego Urzędu Pracy” należy odczytywać, że nie kwalifikuje się do uzyskania 
środków  z Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast forma tego zapisu uzależniona jest od 
specyficznego języka prawniczego gdzie operuje się pewnymi zwrotami i  nie ma innego wyjścia jak 
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dostosować się do wymaganych form. 
 Przewodniczący Rady porosił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
o przytoczenie przykładu, który zobrazowałby praktyczne zastosowanie uchwały. 
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. mgr Stanisława Witek przedstawiła 
przypadek mieszkańca Gminy Wilków, któremu Powiatowy Urząd Pracy odmówił sfinansowania 
badań psycho-technicznych, których posiadanie było warunkiem zatrudnienia go w charakterze 
kierowcy. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy sfinansowanie takich badań uzależnił od przedstawienia 
zaświadczenia, że po ich zdobyciu osoba ta zostanie zatrudniona na stałe.  Zdobycie takiego 
zaświadczenia okazało się niemożliwe gdyż potencjalny pracodawca zatrudnia wyłącznie na umowę 
zlecenie. Osoba ta zwróciła się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie i po 
dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów,  spełniwszy wszystkie kryteria, otrzymała środki 
pieniężne na opłacenie tychże badań. Na dzień dzisiejszy wiadome jest iż podjęła pracę w zawodzie 
kierowcy i nie zgłasza się do Ośrodka Pomocy Społecznej z podaniami o pomoc finansową.  
 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 1, głosów wstrzymujących  
nie było.  
 Uchwała została podjęta większością głosów. 
 
Uchwała Nr XVII/83/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk  ogłosił przerwę w 
posiedzeniu Rady Gminy   w godz. 1420 - 1430. 
 

4) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w 
zakresie zadań własnych gminy; 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej obliguje gminę do podjęcia uchwały 
określającej zasady zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 
przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.   

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż w związku ze zgłoszonymi na 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy uwagami do projektu uchwały naniesiono następujące zmiany: 

- w § 1 zaproponowano zastąpienie słowa „wydatki” zwrotem „Przyznane świadczenia”, po 
konsultacji z radcą prawnym okazało się, iż nie można dokonać tego typu zmiany gdyż zapis 
„wydatki” jest podyktowany wymogami ustawowymi; 

- skreśla się słowo „za usługi”, zatem prawidłowy zapis będzie miał brzmienie „ w sprawie 
określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową”; 

- w § 2 zaproponowano aby zastąpić słowo „uznanie” zwrotem „ decyzja administracyjna” , lecz 
z wyjaśnień udzielonych przez radcę prawnego wynika, że zapis „uznanie” powinien pozostać gdyż 
ta forma jest wymagana ustawowo. „Uznanie administracyjne” nie oznacza żadnej dowolności bo 
odbywa się ono w granicach prawa, ale jest to pojęcie prawne, które w tym znaczeniu powinno być 
użyte. 

Nastąpiło w tym paragrafie uzupełnienie w trzeciej linii po słowach „świadczenie z pomocy 
społecznej” należy wpisać  „kierując się ustaleniami rodzinnego wywiadu środowiskowego”  
w związku z powyższym cała treść tego paragrafu ust. 1 w § 2 otrzymała brzmienie „wysokość 
zwrotu określonego w § 1 oraz jego  termin ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach 
uznania administracyjnego w decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej kierując się 
ustaleniami rodzinnego wywiadu środowiskowego, z zastrzeżeniem ust. 2”; 

- w  § 2  ust. 2 naniesiono   poprawkę,   skreśla  się   „110%” natomiast wpisuje się słowa  
„ przekroczenia o 10% kryterium”. W całości będzie on miał następujące brzmienie: „zwrot kosztów 
przyznanego świadczenia w formie gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 
następuje w przypadku przekroczenia o 10% kryterium dochodowego określonego w ustawie o 
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pomocy społecznej”; 

- w § 3 i § 4 dodano po słowach Ośrodka Pomocy Społecznej słowo  „w Wilkowie”. 
 

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.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XVII/84/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

5) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;  

Udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom chorym, niepełnosprawnym, 
samotnym, które obejmują pomoc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb, opiekę higieniczną   
i pielęgnacyjną zleconą przez lekarza  jest zadaniem własnym gminy. Świadczenie takie w 
zależności od dochodu osoby jest płatne, tylko w rodzinach gdzie dochód nie przekracza 316,00 zł 
świadczenie jest nieodpłatne. 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, że: 

- w tytule w drugiej linii jest zapis „szczegółowe warunki” powinno być „szczegółowych 
warunków”; 

- w § 2 zamiast „podstawą” będzie „podstawę”, nastąpiło w tym paragrafie również uzupełnienie 
następującej treści „ podstawę przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych stanowi zaświadczenie lekarza leczącego, z którego wynika, że ze względu na 
stan zdrowia ubiegającego się o usługi wymaga on pomocy osób trzecich oraz ustalenie 
wywiadu środowiskowego” 

- w § 5 nastąpił błąd literowy, było „ w przypadku szczególnie uzasadnionych” winno być 
 „w przypadku szczególnie uzasadnionym”. 

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.  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XVII/85/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

6) o zmianie uchwały Nr XXIV/147/01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
26 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wilków na 
lata 2001 – 2008; 

Wprowadzenie zmian, dotyczących przesunięcia w czasie realizacji inwestycji 
wynikających z założeń zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla gminy Wilków na 
lata 2001 – 2008, jest spowodowane brakiem środków finansowych w budżecie gminy.  

Priorytetowym przedsięwzięciem jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w 
gminie Wilków (budowa kanalizacji) w związku z czym większość nakładów finansowych 
zostało zarezerwowanych w celu  realizacji powyższego zadania.    
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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.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XVII/86/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

6) zmian w budżecie gminy na 2004 rok; 

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.  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XVII/87/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

8) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz 
rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa; 

Działając w wykonaniu art. 34a ustawy o Finansach publicznych w brzmieniu:  
„34a. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić szczegółowe zasady i tryb 
umarzania wierzytelności jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg  
w spłacaniu tych należności oraz wskazać organy do tego uprawnione”, przedkłada się Radzie 
Gminy projekt uchwały w przedmiotowej sprawie celem uprawnienia Wójta Gminy do stosowania 
umorzeń, odroczeń terminów zapłaty oraz rozkładania na raty tych należności pieniężnych, do 
których nie mają zastosowania przepisy ordynacji podatkowej. Dotyczy to m.in. należności z tytułu: 
opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, 
czynszów dzierżawnych mienia gminnego, rat z tytułu sprzedaży majątku gminy, opłat za wynajem 
nieruchomości (np. świetlic wiejskich). 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż uchwała jest podejmowana 
gdyż jakkolwiek w odniesieniu do należności podatkowych umocowanie do umarzania  
i odraczania jest zawarte w samej ustawie podatkowej, natomiast w odniesieniu do tych należności 
umocowania nie ma jest wyłącznie delegacja ustawowa w ustawie o finansach publicznych, że organ 
stanowiący czyli Rada Gminy określa te zasady i tryb umarzania tych należności. W projekcie tej 
uchwały w § 8 kwoty ustalono na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, zapis w tym paragrafie 
otrzymał brzmienie: „ do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w ich spłacaniu uprawnieni są:  

1. Wójt Gminy Wilków – do kwoty 5.000,- 
2. Rada Gminy na wniosek Wójta -  powyżej kwoty 5.000,-„ 

 
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.  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XVII/88/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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9) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  
od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2005 rok. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego p. mgr Bogdan Zdyb 
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy po zapoznaniu się  
z przedłożonym projektem uchwały oraz po przedyskutowaniu przedłożonych propozycji stawek 
podatkowych złożona została propozycja dla Wójta Gminy aby dokonać następujących zmian:  
- w  § 1 ust. 1 pkt c zamiast kwoty  0,09 zł,   wprowadzić stawkę  0,12 zł; 
- w § 1 ust. 2 pkt b zamiast kwoty  17,98 zł,  wprowadzić stawkę 16,50 zł. 
  Wniosek przeszedł większością głosów. 
  Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski przychylił się do wniosku Komisji Rady Gminy  
w Wilkowie,  zobowiązując się  do dokonania zmian w projekcie uchwały.  

Radny p. Władysław Zychowicz  zawnioskował o utrzymanie wysokości stawki podatkowej 
na poziomie roku bieżącego w kwocie 15,00 zł.  

Radny p. Wiesław Kowalczyk  poprosił o przedstawienie skutków finansowych w 
przypadku podjęcia decyzji o utrzymaniu stawki podatkowej na dotychczasowym poziomie. 

Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka wyjaśniła, że dotyczyć to będzie kwoty  
ok. 17.000,00,-. 

Radny p. Wiesław Kowalczyk  zaznaczył, że jeśliby rozwiązanie zaproponowane przez 
radnego p. Władysława Zychowicza miało zwiększyć przypływ przedsiębiorców i kapitału na nasz 
teren, to wydaje się ono warte rozważenia.  Należałoby się jednak zastanowić skąd uzyskać kwotę 
ok. 20.000,00,- na pokrycie różnicy wynikającej z tej propozycji. Korzystając z obecności radcy 
prawnego radny p. Wiesław Kowaczyk porosił o wyjaśnienie sprawy dotyczącej Izb Rolniczych. Czy 
obowiązkowe jest wnoszenie opłaty dla tychże izb, jak to wygląda od strony prawnej, czy nie można 
z tego zrezygnować? Natomiast w ten sposób uzyskane pieniądze przeznaczyć na porycie różnicy 
wynikającej z propozycji  radnego p. Zychowicza. 

Radca prawny mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, że w tej sprawie parlament dokonał 
stosownych regulacji. W ustawie o Izbach Rolniczych można przeczytać; „.... dochody izby 
pochodzące z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 
pozbieranego na obszarze działania Izby ...” i „... wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody Izby 
określone w ustępie pierwszym gminy odprowadzają na rachunek bankowy właściwych Izb w 
terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego”.  

Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku kiedy 
obszar naszej gminy nie będzie obszarem, na którym nie będą działać Izby Rolnicze ta opłata nadal 
będzie obowiązywała, i czy można wykluczyć nasz obszar spod działań Izb Rolniczych? 

Radca prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, że ustawa 14 grudnia 1995 r. o Izbach 
Rolniczych wyklucza jakąkolwiek dyskusję w temacie poruszanym przez radnego p. Kowalczyka. 
Działa tak: tworzy się samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa  
i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podatników – czyli tworzy się – nie podlega to dyskusji. 
Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są; osoby fizyczne  
i prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Czyli 
każdy  kto jest podatnikiem z mocy prawa jest członkiem Izby Rolniczej.  
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Rady Gminy bardzo 
dogłębnie została przedyskutowana sprawa wysokości stawek podatkowych. Wypracowane 
stanowisko Komisji zostało uwzględnione w dzisiejszym przedkładanym projekcie uchwały 
dotyczącej tej sprawy. Uważa, że wypracowany kompromis należy na dzień dzisiejszy podtrzymać.  
  

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w godz. 1510 - 1520. 
  
 
 
 
 
 Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały wniesiony 



 9 
przez Wójta Gminy uwzględniającej propozycje Komisji Rady Gminy. 
 
 Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 2,  głosów wstrzymujących nie było. 
  
Uchwała została podjęta większością głosów. 
 
Uchwała Nr XVII/89/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 6. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zaproponował aby w projekcie 
budżetu na rok przyszły uwzględnić kwotę przeznaczoną na prywatyzację Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie. Wiąże się to z faktem, iż w momencie kiedy 
szpital zostanie zamknięty zaistnieje wysokie prawdopodobieństwo możliwości utraty powiatu i 
daleko idących przykrych konsekwencji z tym związanych. Wysokość kwoty na prywatyzację szpitala 
określona jest wysokością udziałów w tym przedsięwzięciu. Spółka może posiadać kapitał 
początkowy w wysokości minimalnej 500.000,00,- . Propozycja założycieli spółki jest taka, aby od 
każdego mieszkańca policzyć po 10,00,- . Reszta będzie w posiadaniu prywatnych inwestorów. Dług 
szpitala przejmie Starostwo Powiatowe.  

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski dodał, że uczestniczył w spotkaniu, na którym Starostwo 
Powiatowe w Namysłowie podjęło temat restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej. Na dzień dzisiejszy ustalono, że szpital posiada ok. 4 000 000 ,- strat i w tym układzie w 
jakim teraz funkcjonuje nie jest w stanie spłacić tego zadłużenia. Postanowiono zatem wspomóc 
szpital prywatyzacją, włączając do tej akcji również gminy Powiatu Namysłowskiego. Starostwo 
zleciło przeprowadzenie procesu prywatyzacji firmie specjalizującej się w tych zagadnieniach. Na 
spotkaniu firma ta przedstawiła warunki jakie by obowiązywały. Byłaby to spółka akcyjna, której akcje 
byłyby wykupywane przez akcjonariuszy w osobach gmin ościennych powiatu. Jak zaznaczył 
Przewodniczący Rady, kapitał początkowy ma określoną minimalną kwotę, na którą akcjonariusze 
musieliby się złożyć aby wykupić akcje. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja jest dramatyczna i należy 
w tej kwestii zająć odpowiednie stanowisko.  
 Radca prawny p. mgr Jerzy Jakutajć  poprosił o możliwość wyrażenia opinii od strony prawnej  
nt. statutu dotyczącego przekształcenia szpitala w Namysłowie. W związku z przekształceniem 
powstaje nowy twór – spółka akcyjna. W spółce akcyjnej, jeżeli gmina będzie w niej uczestniczyć, 
otrzymuje określony pakiet akcji. Mając taki pakiet jest współudziałowcem w spółce. Spółka ta musi 
pozyskać kontrakt w NFZ, następnie musi określić na jakim mieniu będzie działać. Czy zostanie 
obdarowana, czy będzie to użyczenie. Kim będzie pracować? Jeżeli przejmie ludzi automatycznie 
przejmie wynagrodzenia i wszelkie koszty manipulacyjne z tym faktem związane. Akcjonariusze nie 
tylko mają swoje uprawnienia lecz także mają zobowiązania. Statut narzuca zgodnie z prawem 
Komisja Rewizyjna. Jeżeli powstaje taka komisja automatycznie zostaje wyłączony nadzór 
poszczególnych udziałowców.  
  
Ad. 7. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 8.  Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Ad. 9.  Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski złożył informację dotyczącą: 

- wniosków z analizy oświadczeń majątkowych. Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia 
oświadczenia dokonały tego w terminie określonym ustawą. Po analizie nie stwierdzono 
uchybień co do ich prawidłowości. W jednym przypadku nie określono przynależności 
majątkowej i w jednym przypadku nie podano miejsca położenia garażu. Poza tymi drobnymi 
błędami zaakceptowano złożone oświadczenia; 

- realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników. Jest to sprawa w trakcie realizacji. Pierwsi rolnicy 
dostali już na swoje konta przelewy. 
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      -  sprawy dotyczącej Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku. Odpowiedź dot. dotacji 

przybrała następującą formę:  „Odpowiadając na pismo nr SPSK Ldz. 157/2004 z dnia 
22.06.2004r. informujemy - po rozpatrzeniu sprawy na sesji Rady Gminy w dniu  
2 grudnia b.r., - że w obecnym stanie prawnym gmina nie ma możliwości dofinansowania  
oddziału przedszkolnego, gdyż Stowarzyszenie posiada  tylko zezwolenie na prowadzenie 
Publicznej Szkoły Podstawowej.” 

  
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk poddał pod głosowanie zmiany 
w planie pracy Komisji Rewizyjnej. 
 Za przyjęciem zmian głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 
było. 
 Zmiany podjęto jednogłośnie. 
  
 Głos zabrał radny p. Marek Bratosiewicz zgłaszając uszkodzenie hydrantu we wsi Lubska.  
  

Dyrektorzy szkół i przedszkola zgłosili propozycję zabezpieczenia środków w przyszłorocznym 
budżecie gminy na podniesienie standardów swoich placówek dotyczy Publicznego Przedszkola w 
Wilkowie, zakupu nowych pomocy naukowych do szkół w Bukowiu i Idzikowicach. 
 
  W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy - p. mgr 
inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął  XVII sesję Rady  Gminy   
w  Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka 
 


