
Protokół Nr XXVII/06 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  31 sty cznia 2006r. 

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

00
 - 1430 . 

 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 RóŜniecka, 
- Kierownik Referatu   - Pan inŜ. Jan Kamiński, 
- Kierownik GOPS    - Pani mgr Stanisława Witek 
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.  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) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wilków na 
lata 2005-2008, 

2) zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Pągów, 
3) o zmianie uchwały nr XXII/113/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Wilków”, 

4) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania związanego  
z działalnością powiatowego telefonu zaufania, 

5) wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wilków, 
6) uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

uŜytecznych w Gminie Wilków na rok 2006, 
7) zawarcia porozumienia ze Starostą Namysłowskim dotyczącego 

wykonywania prac społecznie uŜytecznych na terenie 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 sesji. 
 
Ad.1.  Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski nie przedstawił 
Ŝadnych komunikatów ani ogłoszeń. 
 
Ad.2. Interpelacje zgłosili: 
- radny p. mgr Bogdan Zdyb w sprawie wyznaczenia zbyt wczesnej godziny  zebrań 
wiejskich. Przedpołudniowa godzina spotkań uniemoŜliwia uczestnictwo  
w zebraniach osobom pracującym, czy zatem nie naleŜałoby zastanowić się nad 
zmianą czasu spotkań na godziny popołudniowe? 
- radny p. Jan Binerat w sprawie wyceny działki. Czy jej wartość nie została znacznie 
przekroczona?  
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Ad.3. Sprawozdanie pisemne z działalności międzysesyjnej złoŜył Wójt Gminy 
Wilków p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych 
zarządzeń oraz ich treści, jak równieŜ o ogłoszonych przetargach. Przedstawił teŜ 
stan realizacji uchwał Rady Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. Ponadto 
poinformował o sprawach dotyczących między innymi: 
-  narady sołtysów, która odbyła się w dniu  26 stycznia 2006r.; 
- otwarcia punktu konsultacyjnego dla osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz ofiar 
przemocy w rodzinie. W dniu 1 lutego 2006r. odbędzie się otwarcie punktu 
konsultacyjnego, który czynny będzie w kaŜdy wtorek od godz. 1700 do godz. 2000. 
Spotkania prowadzone będą przez Panią mgr Marię Chwołka – pedagoga – 
terapeutę uzaleŜnień, która  pracuje w Woskowicach Małych w Ośrodku Leczenia  
Odwykowego; 
- rozpoczęcia czynności do utworzenia koła diabetyków na terenie Gminy Wilków. 
Podstawowym celem tego koła ma być szeroko pojęta profilaktyka leczenia cukrzycy 
oraz ułatwienie dostępu do informacji na temat choroby, a takŜe dostępu do 
strzykawek i ulotek nie tylko dla ludzi borykających się z tą chorobą ale równieŜ dla 
członków ich rodzin; 
- uruchomienia szkoły tańca. W Podstawowej Szkole w Bukowiu prowadzona jest 
szkoła tańca towarzyskiego, która na dzień dzisiejszy cieszy się duŜym 
zainteresowaniem; 
- uroczystości nagrodzenia najlepszych uczniów z terenu Powiatu Namysłowskiego. 
W dniu 02.02.2006r. w Namysłowie  odbędzie się uroczystość organizowana przez 
Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości, na której zostaną wręczone nagrody  
w wysokości 500,00 zł kaŜda dla 5 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki  
w nauce. Wśród piątki nagrodzonych, trzech uczniów pochodzi z terenu Gminy 
Wilków; 
- Fundacji Dobra Widawa. Rozpoczęcie oficjalnej działalności fundacji poprzedziła 
uroczystość,  która odbyła się w Oleśnicy z udziałem wielu zaproszonych gości.  
W Fundacji Gmina Wilków ma swoich przedstawicieli: Pana Henryka Rachlaka, Pana 
Jarosława Grzesika, Pana Tomasza Siejkę oraz Panią Bronisławę Melę, która 
jednocześnie zasiada w zarządzie Fundacji; 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.4. Wiceprzewodniczący Rady Gminy  przedstawił i poddał pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 
 

1) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wilków na lata 
2005-2008: 

 
Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński wyjaśnił, iŜ zatwierdzenie 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wilków to stworzenie strategicznych 
urealnionych wydatków inwestycyjnych jakie planuje się do realizacji na określonym 
czasie. PrzedłoŜony projekt jest korektą do juŜ opracowanych zadań inwestycyjnych, 
których przesłanki ekonomiczne i gospodarcze z punktu widzenia budŜetu Gminy jak 
i bieŜących potrzeb mieszkańców wymagają realizacji. 
  
 Radny p. Władysław Zychowicz zwrócił się z pytaniem , czy moŜna liczyć  
na to, iŜ w najbliŜszym czasie zostanie wykonany parking obok cmentarza w 
Wilkowie, gdyŜ na dzień dzisiejszy jest to miejsce  stanowiące duŜe zagroŜenie dla 
wszystkich odwiedzających groby najbliŜszych, natomiast nie zauwaŜył takiego 
zadania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
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 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iŜ w tym kierunku czynione są 
starania, jednakŜe na dzień dzisiejszy prowadzone rozmowy z Zarządem Dróg 
Powiatowych nie dały rezultatu, w związku z czym  pozostaje załatwienie tej sprawy 
w zakresie gminy. Z pewnością zrobione zostanie wszystko aby taki parking powstał, 
lecz sprawa ta wymaga czasu. Na dzień dzisiejszy istnieje pomysł aby działkę 
przylegającą do cmentarza wydzierŜawić lub odkupić od właściciela  
i zaadoptować pod teren parkingu.   
  
 Radny p. Marek Bratosiewicz poprosił o wyjaśnienie, czy środki ujęte w WPI 
dla realizacji zadania remontu dróg we wsi Lubska są środkami stałymi, czy będą 
dodatkowe przeznaczone na ten cel? 
  Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iŜ na najbliŜszej sesji 
przesunięte zostaną na ten cel dodatkowe środki. 
 
 Radny p. mgr Bogdan Zdyb poprosił o wyjaśnienie, czy środki przeznaczone 
na budowę remizy w Bukowiu są w całości środkami pochodzącymi z budŜetu gminy 
Wilków? 
 Wójt Gminy wyjaśnił iŜ częściowo tak, lecz z całą pewnością pozyskiwane 
będą środki zewnętrze. W tym roku zostaną złoŜone wnioski do wszystkich instytucji, 
które będą mogły wspomóc finansowo realizację tego zadania. 
 
 Radna p. mgr Beata Kuchno zwróciła się z zapytaniem, czy znajdą się środki 
w budŜecie gminy na zakup ławek i bramek  na boisko w Idzikowicach?  
 Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy wyjaśniając, iŜ nie zostały przewidziane środki 
w tegorocznym budŜecie na ten cel, lecz z pewnością naleŜy dołoŜyć wszelkich 
starań aby wyposaŜyć to miejsce w bramki sportowe. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było. 
     Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVII/124/06 w sprawie  jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

2)  zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Pągów. 
 

  Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński wyjaśnił, iŜ aby starać się o środki 
finansowe z Unii Europejskiej na róŜnego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne 
naleŜy posiadać tego rodzaju opracowany plan działań. 
   
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
  
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXVII/125/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

3) o zmianie uchwały Nr XXII/113/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wilków”. 

   
Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ wprowadzenie zmian 

do Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wilków spowodowane jest opracowaniem 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej  i koniecznością ogłoszenia przetargu 



 4 
  

nieograniczonego na przedmiotowe zadanie w celu pozyskania  
i wykorzystania środków zewnętrznych. Zmiana dotyczy zapisu w części V 
„Realizacja Zadań i projektów” w rozdziale 1 „Planowane projekty i zadania 
inwestycyjne w okresie 2004-2006” w pozycji 17 o brzmieniu: „Modernizacja świetlicy 
terapeutycznej w miejscowości Pągów”, który otrzymał brzmienie; „Przebudowa 
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Pągowie”. 

 
  Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXVII/126/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

4) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania związanego  
z działalnością powiatowego telefonu zaufania. 

 
 Projekt uchwały jest kontynuacją porozumienia z powiatem dotyczącym 
funkcjonowania telefonu zaufania. Dotacja z gminy przeznaczana jest na utrzymanie 
linii telefonicznej, która jest bezpłatna dla korzystających, a koszty ponoszą strony 
porozumienia.  
 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXVII/127/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

5) wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wilków. 
 

 Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński wyjaśnił, iŜ zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie naleŜy do zadań własnych gmin.  
W związku z powyŜszym na podstawie obowiązujących przepisów istnieje 
konieczność opracowania i uchwalenia prawa w zakresie ustalenia zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu  
z nimi.  

  
Radny p. mgr Bogdan Zdyb zauwaŜył, Ŝe w temacie bezdomnych psów 

większe zainteresowanie wykazać powinien dzielnicowy. W większości mieszkańcy 
poszczególnych wiosek Gminy Wilków są w stanie wskazać właścicieli błąkających się 
zwierząt.  Wyciągnięte konsekwencje od właścicieli tych psów stanowiłyby odpowiedni 
przykład dla pozostałych. 

 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXVII/128/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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6) uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 

uŜytecznych w Gminie Wilków na rok 2006.  
  
 Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ w związku  
z wejściem w Ŝycie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  
25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie uŜytecznych 
(Dz. U. Nr 210, poz. 1745) na gminy nałoŜony został obowiązek sporządzania 
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie uŜytecznych –  
 w terminie do dnia 31 stycznia kaŜdego roku. Powiatowy Urząd Pracy wystąpił do 
Gminy z propozycją aby w ramach prac społecznie uŜytecznych angaŜować do tych 
robót mieszkańców gminy, którzy korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXVII/129/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
7) zawarcia porozumienia ze Starostą Namysłowskim dotyczącego wykonywania 

prac społecznie uŜytecznych na terenie Gminy Wilków. 
  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r.  
w sprawie prac społecznie uŜytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) w § 3 stanowi,  
Ŝe starosta zawiera z gminą porozumienie dotyczące wykonywania prac społecznie 
uŜytecznych. 
 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XXVII/130/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad.5. Protokół Nr XXVI/05 sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2005r. zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielił Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt 
Szulakowski informując, iŜ w sprawie określania godzin zebrań wiejskich 
popołudniowe godziny stanowią zbyt duŜe obciąŜenie między innymi dla 
pracowników gminy. W związku z zimową porą załoŜono, iŜ wiele osób spędza czas 
w domu, a więc godzina nie stanowi strategicznego punktu dla frekwencji zebrania.  
 Wartość działki wynika z faktu, iŜ została ona zakwalifikowana jako działka  
budowlana. Wysoka cena zniechęca potencjalnych nabywców, jeŜeli nie znajdzie się 
chętny kupiec cena działki moŜe ulec obniŜeniu. 
 
Ad.7.  Radny p. Jan Binerat  zwrócił się z zapytaniem o podjęte przez gminę 
czynności w sprawie zmniejszenia ilości lisów, które na dzień dzisiejszy stanowią 
duŜy problem dla gospodarstw domowych. 
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Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśniając,  

Ŝe problem jest mu znany i niewątpliwe wymaga analizy, zrobi wszystko aby 
rozwiązać to zagadnienie.   
 

W związku  z  wyczerpaniem  porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy p. Zygmunt Pniewski podziękował za udział w obradach i zamknął   
XXVII sesję  Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała:    
 
 
  
 
 


