
Protokół Nr XXXII/06 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  26 października  2006r. 

 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   

w  godz. 13
00
 – 1410. 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło 12 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  mgr inż. Teresa Żółtaszek 
- Kierownik Referatu    - Pan inż. Jan Kamiński 
- Kierownik GOPS w Wilkowie   - Pani mgr Stanisława Witek 
- Inspektor ds. Kadr i Oświaty   - Pani Honorata Rosińska 
oraz  sołtysi i osoby zaproszone - 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 porządek obrad:  
1.  Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie.  
2.  Interpelacje radnych. 
3.   Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych za okres 2003r. – 2006r. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmian w budżecie na 2006 rok, 
2) ustalenia  najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego  

punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
Gminy Wilków, 

3) 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 2007 – w drodze regulaminu, 

4) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu 
na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, 

5) opinii do projektu planu aglomeracji Namysłów, 
6) uchylenia uchwały Nr XXXI/149/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 14 września 2006r.  

o zmianie uchwały nr XXVIII/135/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2006r.  
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Wilków  
na lata 2006-2008 

7) załatwienia skargi z dnia 2 października 2006r. na działalność Wójta Gminy Wilków. 
5.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania 
      uchwał Rady Gminy. 
6. Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje radnych. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad sesji.  
 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk poinformował 
zebranych, iż obecna sesja jest ostatnią w kadencji 2002 -2006 Rady Gminy w Wilkowie.  
 
Ad.2. Interpelacji nie wniesiono. 
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Ad.3.   Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy  
p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 
dokonano wnikliwej analizy przedłożonych materiałów dotyczących sprawozdań  
z działalności placówek oświatowych za okres 2003r. – 2006r.  w związku z czym Radni  
nie wnoszą uwag ani zapytań do sprawozdań.   
 
 Sprawozdania z działalności placówek oświatowych za okres 2003r. – 2006r. stanowią 
załączniki od nr 4 do nr 7.  
 
Ad. 4.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty uchwał  
w sprawach: 
 
1) zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 
 
      Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXII/154/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
2) ustalenia  najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu 
dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Wilków. 
       
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXII/155/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

3) 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 2007 – w drodze regulaminu. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXII/156/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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4) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu 
na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXII/157/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
5) opinii do projektu planu aglomeracji Namysłów. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXII/158/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

6) uchylenia uchwały Nr XXXI/149/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 14 września 2006r.  
o zmianie uchwały nr XXVIII/135/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2006r.  
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Wilków  
na lata 2006-2008. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 

przeciwnych nie było.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXII/159/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
7) załatwienia skargi z dnia 2 października 2006r. na działalność Wójta Gminy Wilków. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zwrócił się do Radnych  
z zapytaniem o ustalenie, czy Rada Gminy w Wilkowie jest właściwym organem  
do rozpatrzenia skargi. 
 Głosów pozytywnych – 12, wstrzymujących i przeciwnych nie było. 
Radni jednogłośnie uznali, że Rada Gminy w Wilkowie jest właściwym organem  
do rozpatrzenia wniesionej skargi. 
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek przedstawił stanowisko 
Komisji zawarte w uchwale Nr 7/06 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
19 października 2006r, z którego wynika, iż ze zgromadzonego materiału dowodowego 
Komisja ustaliła stan faktyczny: Pan Sylwester Siuręga i Pan Władysław Świderski przed 
wniesieniem skargi przedstawili problem odcięcia dostawy zimnej i ciepłej   wody do lokalu 
mieszkalnego wnosząc  w dniach 11 i 21 sierpnia br. pisma ww. sprawie. W dniach  
16 i 23 sierpnia Wójt Gminy zwrócił się pismem nr GKR. 6211-3/06 i nr GKR. 6211-5/06  
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do spółdzielni mieszkaniowej Właścicieli w Idzikowicach o podanie podstawy prawnej,  
na mocy której zostało wstrzymane zaopatrzenie w wodę dla ww. mieszkańców.  
W dniu 28 i 31 sierpnia br. do Urzędu Gminy w Wilkowie wpłynęły pisma Spółdzielni 
Mieszkaniowej Właścicieli w Idzikowicach  nr L. dz. 121/08/06 w których Prezes Zarządu 
Spółdzielni Pan Tadeusz Hyrycz wyjaśnił, że wstrzymanie zaopatrzenia w wodę przez 
Wspólnotę Mieszkaniową w Idzikowicach zostało dokonane na mocy prawomocnej uchwały 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 8/2006 z dnia 31 marca 2006r. - z uwagi na fakt nie podpisania 
umowy na dostawę wody przez p. Siuręgę i p. Świderskiego z Zarządcą tj. Spółdzielnią 
Mieszkaniową Właścicieli w Idzikowicach. W wyniku tego Wójt Gminy wspólnie z Prezesem 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Panem Tadeuszem Hyryczem próbował wyjaśnić  
i rozwiązać problem odcięcia dostawy wody. Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy Wójt 
Gminy udzielił odpowiedzi pismem z dnia 29 sierpnia 2006r. nr GKR. 6211-3/06 i 4 września 
2006r. nr GKR. 6211 – 5/06, w których poinformował Pana Siuręgę i Pana Świderskiego,  
że rozwiązanie ww. sprawy nie leży w gestii tutejszego organu, ponieważ obowiązek gminy 
wynikający z przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę jest wypełniany od wielu lat.  
W tym celu powołany został Komunalny Związek Wodno-Ściekowy w Ligocie Dolnej, który  
w imieniu Gminy zajmuje się dostawą wody dla mieszkańców, a w tym konkretnym 
przypadku do Spółdzielni Mieszkaniowej Właścicieli w Idzikowicach, której ww. osoby są 
członkami. W związku z powyższym podniesiony problem jest sprawą cywilno-prawną 
między członkami spółdzielni, a Spółdzielnią Mieszkaniową. W dniu 2 października 2006r.  
do Rady Gminy w Wilkowie wpłynęła skarga wniesiona przez Pana Siuręgę i Pana 
Świderskiego w przedmiotowej sprawie. Obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  Prezes 
Zarządu Spółdzielni Pan Tadeusz Hyrycz poinformował, że skarżący nie podpisali umowy  
na dostawę wody i posiadają zadłużenia wobec Spółdzielni z tytułu nie wnoszenia opłat  
za wodę i innych należności. Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła administrowanie 
budynkiem, który zamieszkują skarżący dla Spółdzielni Mieszkaniowej Właścicieli  
w Idzikowicach, która jest zobowiązana do realizacji wszelkich uchwał Zarządu. Prezes 
Zarządu Spółdzielni przestawił Komisji Rewizyjnej stosowne uchwały i dokumenty, z których 
wynika, że w związku z zadłużeniem w płatnościach Wspólnota zobowiązała go do odcięcia 
mediów dla skarżących. W związku z odcięciem dostawy wody do mieszkań Spółdzielnia 
wskazała tym mieszkańcom punkt poboru wody, który znajduje się w pomieszczeniach 
kotłowni na osiedlu mieszkaniowym. Ponadto ustalono, iż wewnętrzna sieć wodociągu  
od zaworu głównego do budynków wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych  
i Spółdzielni nie jest własnością samorządu gminy. Samorząd Gminy zrealizował swój 
obowiązek wynikający z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) dotyczący zaopatrzenia w wodę 
poprzez doprowadzenie wodociągu do miejscowości Idzikowice, jako że Gmina odpowiada 
za podanie wody do głównego przyłącza wodociągowego Spółdzielni. Wobec powyższego 
obowiązek Gminy został zrealizowany. Natomiast  kwestia wewnętrznych rozliczeń 
właścicieli lokali, Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni nie znajduje się w kompetencji 
samorządu gminy. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja  Rewizyjna jednogłośnie 
stwierdziła, iż zarzuty zawarte w skardze złożone na Wójta Gminy w dniu 2 października 
2006r. przez Pan Siuręgę i Pana Świderskiego są bezzasadne.  
 
Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie jw. stanowi załącznik nr 14 do protokołu 
 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 
2 października 2006r. na działalność Wójta Gminy Wilków pod głosowanie. 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXII/160/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad. 5.   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 też stan realizacji uchwał Rady 
Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji.  
  Ponadto zaznaczył, iż dobiegła końca kadencja 2002-2006. Z woli mieszkańców  
gminy zostało mu powierzone stanowisko Wójta Gminy Wilków. Jest  dumny z tego, że mógł 
swoje doświadczenie i umiejętności poświęcić dla dobra naszej małej ojczyzny, dla jej 
mieszkańców. 
Sądzi, że wszystko to co zrobił  w minionym  czteroleciu pozwala stwierdzić, że czas nie 
został zmarnowany, że wspólnie możemy cieszyć się z osiągnięć. 
Przede wszystkim wprowadzono dobrą atmosferę harmonijnej i spokojnej współpracy. 
Zarówno sam Urząd Gminy, jak i wszystkie podległe jednostki organizacyjne gminy 
pracowały efektywnie,  dobrze obsługując  mieszkańców gminy. 
Wspomnieć  należy również, że minione 4 lata to okres przystosowania prawa do norm 
unijnych, a co za tym idzie zmian w pracy samorządów. W wyniku tych zmian scedowano na 
gminy wiele nowych obowiązków, zadania gminy zwiększono m.in.  o świadczenia rodzinne, 
stypendia dla uczniów, świadczenia dla pracowników, nastąpiły zmiany ustawowe  
w finansach publicznych. Wszystkie te zmiany wprowadzone zostały bez zakłóceń. 
Na dobrym poziomie ukształtowała się współpraca z Radą Gminy co bardzo wydatnie 
wpłynęło na realizację zadań przez gminę. 
Jednakże główną miarą oceny pracy Wójta czy Rady Gminy jest to, ile udało się zrealizować 
inwestycji, wykonać remontów, także na ile skutecznie rozwiązano problemy mieszkańców. 
Prawdą jest, iż gmina nie należy  do najbogatszych, jednak  swoje sukcesy zdołała osiągnąć 
i są one powodem do dumy dla wszystkich.    
 
Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Wykaz zrealizowanych inwestycji i remontów w kadencji 2002-2006 stanowi załącznik nr 17 
do protokołu. 
   
Ad. 6. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących i głosów 
przeciwnych nie było. 
 
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 7. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad. 8.  Przewodniczący Rady Gminy złożył dla wszystkich podziękowanie za cztery lata 
dobrej współpracy, która przyczyniła się do zrealizowania wielu niezbędnych przedsięwzięć 
mających na celu uatrakcyjnienie  naszej Gminy. 
 
 
   
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął  XXXII sesję 
Rady Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 
 

 

  


