
Protokół  Nr V/07   

z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 5 kwietnia 2007r. 

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

w  godz. 13
00
 – 1420. 

 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 inŜ. Teresa śółtaszek, 
- Kierownik Referatu - Pan inŜ. Jan Kamiński, 
oraz sołtysi i osoby zaproszone według list obecności stanowiących załączniki   
nr 2  i 3  do niniejszego  protokołu. 
 Sesję  otworzył  Przewodniczący  Rady  Gminy  -  p. Zygmunt Pniewski, który 
przywitał zebranych i przedstawił projekt porządku obrad: 
 
1. Otwarcie sesji.  
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Sprawozdanie z działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw    
    Gospodarczych. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłoŜenia 

oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub słuŜby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 
r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

2) zawarcia porozumienia ze Starostą Namysłowskim dotyczącego wykonania prac 
społecznie uŜytecznych na terenie Gminy Wilków, 

6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków  
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 

7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 4  interpelacje radnych. 
8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.       
  

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski stwierdził 
prawomocność obrad oraz zwrócił się do radnych z zapytaniem czy wnoszą zmiany  
do przedstawionego porządku obrad sesji. 
 
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad sesji. 
 
Ad.2.  Przewodniczący Rady p. Zygmunt Pniewski przypomniał, iŜ 30 kwietnia 2007r.  
mija termin składania oświadczeń majątkowych przez radnych. 
 
Ad.3. Sprawozdanie z działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Gospodarczych przedstawił Prezes Zarządu p.  Tomasz Dłubak, który poinformował 
zebranych w sprawach dotyczących m.in.: 
- wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 
- lokalizacji Namysłowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 
- źródeł finansowania, 



- zakresu i obszaru działalności, 
- rodzaju inkubowanych firm, 
- zasad kadrowych i materialnych stowarzyszenia, 
- załoŜeniach i projektach na przyszłość. 
 
Sprawozdanie z działalności NSIG za rok 2006 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 4. Interpelacje wnieśli: 
- radny p. Jan Szyszak w sprawie drogi z Bukowia do Bierutowa.  
Droga ta podlega pod Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy lecz głównie 
uŜytkowana  jest   przez mieszkańców Gminy Wilków.  Nawierzchnia drogi jest 
bardzo zniszczona , a zatem mieszkańcy zwracają się z prośbą o  podjęcie kroków  
w kierunku dokonania naprawy drogi. 
 
- radny p. Jan Binerat w sprawie interpretacji pojęcia własności oraz podania do 
publicznej wiadomości przepisów regulujących prawo własności.  
 
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy  p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekty uchwał w sprawach: 

  1) powiadomienia Sekretarza Gminy Wilków i Skarbnika Gminy Wilków  
o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia dotyczącego pracy lub słuŜby  
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami  
w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. 
 
 Sekretarz Gminy Wilków p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała,  
iŜ osoby pełniące funkcje publiczne wymienione w  ustawie o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972r., zobowiązane są do złoŜenia 
oświadczenia lustracyjnego.  Ustawodawca nałoŜył na organ powołujący (pod tym 
pojęciem naleŜy rozumieć Radę Gminy) sekretarzy i skarbników gmin  
obowiązek powiadomienia ich o konieczności przedłoŜenia oświadczenia oraz  
o skutkach niedopełnienia tego obowiązku. Termin powiadomienia upływa w dniu  
14 kwietnia 2007r. 
 
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
  
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr  V/26/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

2) zawarcia porozumienia ze Starostą Namysłowskim dotyczącego wykonania 
prac społecznie uŜytecznych na terenie Gminy Wilków. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iŜ w związku  
z prowadzonymi rozmowami z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie podziału 
środków na organizację i przeprowadzenie powyŜszych prac, które trwały dosyć 
długo termin rozpoczęcia prac społecznie uŜytecznych przesunięty został na  
2 maja 2007r.  
 
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 



  
 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr  V/27/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad.6. Pisemne sprawozdanie 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. 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie jw. stanowi załącznik nr  7  do protokołu. 

 
Ad.7.  Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iŜ w sprawie  drogi  
z Bukowia do Bierutowa podjęte zostaną rozmowy w celu przeprowadzenia naprawy 
jej nawierzchni.  

 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował radnego p. Jana 

Binerata, iŜ kaŜdy kto wchodzi na cudzą własność powinien tę kwestię uzgodnić  
z właścicielem.  
 Radny p. Jan Binerat zaproponował, aby przepisy regulujące te kwestie 
zostały opublikowane w Informatorze Gminnym. Wówczas kaŜdy rolnik będzie znał 
swoje prawa. 
 Radca prawny mgr Jerzy Jakutajć poinformował, iŜ wszystkie kwestie 
dotyczące prawa własności reguluje Kodeks cywilny. Drukowanie go w Informatorze 
Gminnym nie jest moŜliwe, gdyŜ jest on bardzo obszerny. W przypadku naruszenia 
własności i wyrządzenia szkody naleŜy tę szkodę udowodnić i dochodzić 
odszkodowania w procesie cywilnym. W razie wątpliwości moŜna zwrócić się do 
Urzędu Gminy gdzie przyjmuje, wówczas zostanie udzielona  porada prawna. 
 
Ad.8.  Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących  
i głosów przeciwnych nie było. 
 
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 

 
 Ad.9.  Podinspektor ds. integracji europejskiej  promocji i komunikacji społecznej p. 
mgr inŜ. Katarzyna Dąbkiewicz poinformowała zebranych o ogłoszeniu konkursu pod 
nazwą Piękna zagroda i Piękny ogród, wyjaśniła szczegóły dotyczące zgłoszenia 
oraz kryteriów wymaganych podczas dokonywania oceny. Konkurs ma na celu 
zmobilizowanie społeczności gminnej do poprawy ogólnego stanu estetycznego 
własnych obejść, podniesienie estetyki poszczególnych zagród i wsi, oraz poprawy 
wizerunku estetycznego Gminy. 
 
Dokumentacja związana z organizacją i przebiegiem konkursu stanowi załącznik   
nr  8 do protokołu. 
 

Sołtys wsi Pągów  p. Marian Radziński zwrócił się z zapytaniem czy jest 
moŜliwość przesunięcia terminu rozliczenia sołtysów z wpłat podatków, a takŜe czy 
istnieje moŜliwość utworzenia funduszu reprezentacyjnego do dyspozycji rad  
sołeckich. 



Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ nie istnieje 
moŜliwość przesunięcia terminu rozliczenia podatkowego, gdyŜ kwestia ta 
uregulowana została ustawą – Ordynacja podatkowa, która wyraźnie określa terminy.   
Poinformował równieŜ, iŜ Gmina nie moŜe stworzyć w budŜecie funduszu 
reprezentacyjnego dla rady sołeckiej. 
 

Sołtys wsi Krzyków p. Krzysztof Ubych poinformował, iŜ mieszkańcy wsi 
zwracają się z prośbą o ustawienie nowej tablicy ogłoszeń w okolicy przystanku 
autobusowego. W imieniu młodzieŜy przekazał teŜ propozycję zorganizowania 
boiska do gry w siatkówkę. 

 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, Ŝe  tablica ogłoszeń  
w najbliŜszym czasie zostanie ustawiona we wskazanym miejscu. Natomiast  
w sprawie organizacji boiska naleŜy zorganizować spotkanie na miejscu i ustalić 
lokalizację. 

  
Ad.10.  W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. Zygmunt Pniewski podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach  i  zamknął   
V sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 

 


