
 Protokół Nr XX/05 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  31 mar ca  2005 r. 

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

00
 - 1445. 

 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 
- 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   Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy -  p.  Zygmunt Pniewski,  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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) umorzenia wierzytelności, 
   2) zmian w budżecie gminy na 2005 r., 

3) przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego   w Ligocie   
     Dolnej, 
4) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania związanego z 

działalnością powiatowego telefonu zaufania,  
5) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków, 
6) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalania 
pensum dla nauczycieli realizujących jednocześnie zajęcia dla różnych stanowisk 
w szkołach/przedszkolach Gminy Wilków, 

7) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków, 

8) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania  
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz  
innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2005 – w drodze 
regulaminu. 

      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.  Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy -  p.  Zygmunt Pniewski przypomniał o 
obowiązku i terminie składania oświadczeń majątkowych przez radych. 
 
Ad. 2. Interpelacji nie wniesiono. 
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Ad. 3. Sprawozdanie pisemne 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 stan realizacji uchwał 
Rady Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. Ponadto poinformował radnych o 
sprawach dotyczących między innymi: 
- zakończenia sezonu zimowego. Obfite opady śniegu w ostatnich tygodniach zimy 

spowodowały spore trudności w komunikacji samochodowej. Aby ułatwić  
i przyspieszyć ruch autobusowy  na drogach udostępniony został wóz strażacki OSP 
Wilków, który wspomagał usuwanie zasp śnieżnych na drogach. 

- ponownego podjęcia rozmów z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu. Agencja 
zwróciła się z propozycją przejęcia niektórych nieruchomości przez Gminę. W wyniku 
rozmów ustalono, iż przed podjęciem ostatecznych decyzji należy zapoznać się ze 
stanem technicznym nieruchomości; 

- naprawy dróg osiedlowych. Gmina Wilków rozważa propozycję przejęcia dróg 
osiedlowych w Idzikowicach, jednakże warunkiem tego jest dokonanie przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych w Opolu generalnego remontu nawierzchni tychże dróg;   

- stażystów, którzy w tym roku pomagać będą rolnikom w wypełnianiu wniosków  o 
dopłaty obszarowe ze środków Unii Europejskiej. Wnioski te składa się w tym roku od 
15 marca do 15 maja; 

- środków na rozbudowę remizy strażackiej w Bukowiu. Istnieje szansa na uzyskanie na 
ten cel funduszy ze szczebla wojewódzkiego, jak również złożony został wniosek o 
środki do Komendanta Krajowego; 

- zakończenia poboru wojskowego. Z satysfakcją odnotowana została niemalże stu 
procentowa frekwencja tegorocznych poborowych. Również pod względem 
organizacyjnym wszystko przebiegło bardzo sprawnie; 

- rozstrzygnięcia przetargu na zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy. 
Zakupiony zostanie samochód marki CITROEN BERLINGO. Zakup dokonany zostanie 
w firmie CITROEN w Opolu; 

- zawodów sportowych o Puchar Wójta Gminy szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Udział w zawodach wzięło 10 drużyn ze szkół podstawowych. Pierwsze miejsce w tej 
kategorii zajęła drużyna z Krzykowa, drugie  miejsce drużyna z Młokicia natomiast na 
trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Bukowia. W kategorii szkół gimnazjalnych 
do zawodów przystąpiło 7 drużyn, pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła drużyna z 
Jakubowic, drugie miejsce drużyna z Pągowa natomiast trzecie drużyna z Bukowia. 

- prywatyzacji szpitala w Namysłowie. W tym temacie odbyło się spotkanie ze Starostą 
p. Andrzejem Spórem oraz z innymi wójtami gmin Powiatu Namysłowskiego celem 
podjęcia ostatecznej i wiążącej decyzji do dalszych czynności związanych z losem 
szpitala. Podjęcie decyzji zostało wstrzymane w wyniku  projektu ustawy sejmowej 
skierowanej do senatu, gdzie mówi się o tym, iż oddłużone szpitale nie będą miały 
możliwości przekształcenia się w spółki prawa handlowego. 

 
Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 4. Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 

1)  umorzenia wierzytelności. 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż p. Marek Humeniuk jako 

dzierżawca pomieszczenia będącego własnością Gminy nie wywiązał się ze zobowiązań 
finansowych związanych z tym faktem. Gmina podjęła w tej sprawie kroki proceduralne 
zmierzające do odzyskania należności. Rozmowy z p. Humeniukiem doprowadziły  
do ustaleń, iż należne zobowiązanie zostanie spłacone przez niego w ratach. Jednakże 
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nie wywiązał on się z postanowień w wyniku czego sprawa została skierowania do sądu. 
Wyrokiem z dnia 21 maja 2003r. Sąd Rejonowy w Kluczborku zasądził na rzecz  
Gminy Wilków od Pana Marka Humeniuka kwotę 12.288,45 zł. Wnioskiem z dnia  
4 listopada 2004r. oddano wierzytelności do egzekucji. Komornik Sądowy pismem z dnia 
07.03.2005r. umorzył postępowanie, a w uzasadnieniu podniósł, iż „egzekucja jest 
bezskuteczna”. 

 Radny p. Jan Binerat zapytał,  dlaczego tak długo Gmina czekała na rozstrzygnięcie 
tej kwestii? 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż cały proces postępowania 
administracyjnego jest ściśle określony co niewątpliwie wpływa na czas załatwiania tego 
rodzaju spraw. Również ustalenia poczynione w wyniku rozmów przeprowadzonych z  
p. Humeniukiem miały wpływ na ten okres. 

Radny p. Jan Siutryk zwrócił uwagę na społeczny oddźwięk na decyzję o umorzeniu 
należności. Jak wiadomo trudna sytuacja materialna wielu mieszkańców Gminy nie ma 
wpływu na wywiązywanie się z obowiązku ponoszenia opłat podatkowych, a wysokość 
tego umorzenia może wzbudzić kontrowersje. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, głosów przeciwnych - 4, głosów 

wstrzymujących nie było.  
Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała Nr XX/99/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

2) zmian w budżecie gminy na 2005 r. 
Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż zwiększenia planu dochodów  

i wydatków budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano na podstawie pisma 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.03.2005r. 

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

wstrzymujących nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XX/100/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

3) przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Ligocie 
Dolnej. 

Wyjaśnień udzieliła p. Sekretarz Gminy mgr Irena Wagner-Cichosz informując,  
iż Związek Wodno-Ściekowy w Ligocie Dolnej, którego Gmina Wilków jest członkiem 
opracował projekt zmian do Statutu, które jako gmina członkowska   przyjmujemy uchwałą 
Rady. Zmiany wprowadzone do Statutu wynikają z konieczności dostosowania zapisów w 
jego treści  do wymogów ustawy o samorządzie gminnym, a zostały one szczegółowo  
przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XX/101/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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4) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania związanego z działalnością 
powiatowego telefonu zaufania. 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż nie jest to pierwsze 
porozumienie w tej sprawie. Od pewnego czasu kontynuowane są  porozumienia z 
powiatem odnośnie funkcjonowania telefonu zaufania. Dotacja z gminy w wysokości  
350 zł rocznie przeznaczona jest na utrzymanie linii telefonicznej, która jest bezpłatna dla 
korzystających, a koszty jej utrzymania ponoszą strony porozumienia. 

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

przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XX/102/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski ogłosił przerwę w obradach 
sesji w godz. od 1350 – 1405. 

 
5) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków. 
Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż w związku z ukazaniem  

się nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań 
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych określone zostały nowe stawki 
wynagrodzenia dla stanowiska Wójta. Dotychczas płaca Wójta Gminy Wilków wynosiła 
odpowiednio: płaca zasadnicza w kwocie 3.300 zł, dodatek funkcyjny w wysokości  
1.030 zł, 30% dodatku specjalnego i 20% dodatku za staż pracy. Natomiast obecnie 
rozporządzenie przewiduje wynagrodzenie zasadnicze dla Wójtów w kwocie od 3.400 zł 
do 4.560 zł, dodatek funkcyjny od 1.060 zł do 1.530 zł. 
  

Radny p. Jan Siutryk zapytał, czy rozporządzenie reguluje również kwestie 
wynagrodzenia pracowników samorządowych czy tylko odnosi się do wójtów  
i burmistrzów? 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż rozporządzenie obejmuje 
wszystkich pracowników samorządowych, dla których także zostały określone tabele 
miesięcznych wynagrodzeń.  
Dodała również, iż uległy zmianie przepisy dotyczące wypłaty dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”. W wyniku zmian Wójtowie zostali pozbawieni 
tego wynagrodzenia, natomiast od przyszłego roku również nie otrzymają go sekretarz  
i skarbnik. 
  

Radny p. mgr Bogdan Zdyb przedstawił formalny wniosek z propozycjami stawek 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków tj.: płaca zasadnicza w kwocie 3.400 zł, dodatek 
funkcyjny – 1.060 zł oraz dodatek specjalny – 30%. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 
Za wnioskiem głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Wniosek został podjęty jednogłośnie 

  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały zawierający podjęte 

propozycje stawek wynagrodzenia pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących oraz głosów 

przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
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Uchwała Nr XX/103/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 

 6) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru  
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia  
pensum dla nauczycieli realizujących jednocześnie zajęcia dla różnych stanowisk  
w szkołach/przedszkolach Gminy Wilków. 

Inspektor ds. Kadrowych i Oświaty p. Honorata Rosińska wyjaśniła, iż poprzednie 
uchwały regulujące te zagadnienia podejmowane były przez zarząd gminy, którego 
kompetencje przejęła Rada  Gminy oraz Wójt Gminy. W związku z czym uregulowanie tej 
kwestii przeszło na Radę Gminy. Zapisy w przedłożonym projekcie uchwały pozostały 
niezmienione w odniesieniu do poprzednich uchwał. 
 

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

przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XX/104/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

7) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków. 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż w dniu 16 grudnia 2004r. 
został wprowadzony do ustawy o systemie oświaty rozdział „o pomocy materialnej dla 
uczniów”, w związku z tym zobowiązano Gminy do podjęcia uchwał w sprawie 
regulaminów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów 
oraz zasiłków losowych. W przedłożonym projekcie uchwały zaproponowane zostały trzy 
grupy dochodowe, według których dokonywana byłaby klasyfikacja. Pierwsza grupa przy 
dochodzie  na członka rodziny do 200 zł, druga grupa powyżej 200 zł do 250 zł, trzecia 
grupa powyżej 250 zł do 316 zł. Kwota 316 zł jest określona przez ustawę i powyżej tej 
kwoty nie można kwalifikować do przyznania pomocy. 

Radny p. Jan Siutryk zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii zawartej w § 3 ust. 2  
dotyczącej stwierdzania dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu, 
a rzeczywistym stanem majątkowym rodziny – kto będzie dokonywał stwierdzenia takiego 
rodzaju rozbieżności oraz  jaka jest wysokość kwoty bazowej, od której naliczane jest 
stypendium? 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagnr-Cichosz poinformowała, iż kwota bazowa 
określona jest w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych i wynosi 56 zł. oznacza to, że minimalne stypendium wynosi 80% tj. 44,80 zł,  
a maksymalnie może wynosić 200% kwoty tj. 112 zł. 
Wyjaśniła również, iż forma gotówkowa tego stypendium będzie ostateczną formą pomocy 
dla ucznia, a preferowane są przede wszystkim formy rzeczowe. Zwróciła się również z 
pytaniem do Radcy prawnego jakie stanowisko powinna zająć Gmina wówczas, gdy 
większość wniosków zostanie złożona na finansową formę pomocy? 
 Radca prawny mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, iż ustawodawca wyraźnie określił, że 
najpierw rodzic sam dokonuje zapłaty, a następnie otrzyma refundację wydatku, 
gotówkowa natomiast stanowić ma ostateczną formę pomocy gdyż z założenia chodzi o 
to, by pieniądze trafiały dla dziecka, a nie były wykorzystywane przez rodziców do innych 
celów. 
 Radny p. Sylwester Gaweł zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku pobierania 
przez dziecko stypendium z innego źródła traci ono prawo do ubiegania się o pomoc 
finansową o charakterze socjalnym? 
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 Radca prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, iż w ustawie mowa jest o tym, że 
uczeń, który otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, 
może otrzymać inne stypendium , jednakże łącznie z innym stypendium o charakterze  
socjalnym nie może w sumie  przekroczyć 20-krotności kwoty, o której mowa w art. 6  
ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. 1.120 zł. 

Radca prawny wyjaśnił również, iż w przypadku stwierdzenia dysproporcji pomiędzy 
złożoną dokumentacją a stanem faktycznym rodziny, po dokładnej analizie zebranych 
informacji Wójt decyzją administracyjną decyduje o przyznaniu lub też nie zasiłku  
o charakterze socjalnym.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących oraz głosów 

przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XX/105/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

8) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników 
wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego w roku 2005 – w drodze regulaminu. 
 Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż w związku ze zmianą w 
2004r. ustawy Karta Nauczyciela organy prowadzące placówki oświatowe zostały 
zobowiązane do określania corocznie dla nauczycieli regulaminów wynagradzania, które 
obowiązywać  będą od 1 stycznia  do 31 grudnia danego roku. 
    

Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wilkowie p. mgr 
Bogdan Zdyb poinformował, iż Zarząd Oddziału ZNP wyraził  pozytywną opinię do projektu 
uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych 
składników wynagrodzenia,  
a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego w roku 2005 – w drodze regulaminu 
 

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

przeciwnych nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XX/106/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 5. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad 6. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.7.  Radny p. Henryk Sieradzan zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość 
wykorzystania faktu remontu drogi z Jakubowic do Dalborowic i jednoczesnego 
załatwienia sprawy renowacji dróg osiedlowych w Idzikowicach poprzez wykorzystanie 
sprzętu i  urobku uzyskanego w wyniku prac na ww. odcinku drogi? 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż rozmowy prowadzone   
z Agencją Nieruchomości Rolnych zawierały ten temat. Czy w tej sprawie osiągnięte 
zostanie porozumienie pokaże czas, niemniej jednak rozmowy w tym temacie będą 



 7 
kontynuowane. 
 
 Radny Jan Binerat zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn, dla których nie 
odbył się przetarg na sprzedaż  ziemi Agencji Nieruchomości Rolnej. 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż podstawową przyczynę 
stanowią  procedury prawne oraz  procesy związane z uregulowaniem spraw formalnych 
wymagające czasu. 
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował również zebranych o trwającej  
w Urzędzie Gminy w Wilkowie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy 
przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową z Opola, która potrwa około 
dwóch miesięcy. 
   
 W związku z wyczerpaniem  porządku  obrad  Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 
p. Zygmunt Pniewski  podziękował za udział w obradach i zamknął  XX sesję Rady  Gminy  
w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 


