
Protokół Nr IV/07 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 marca 2007 r. 

 
 
 
 
 Sesja Rady Gminy odbyła się w małej Sali Domu Kultury w Wilkowie w godz. 
1300 – 1625. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 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 
- 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 Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zygmunt Pniewski,  
który przywitał zebranych i przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja nt. subsydiowania spoŜycia mleka i przetworów mlecznych  
w placówkach oświatowych. 

3. Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej i zagroŜeń 
poŜarowych gmin powiatu namysłowskiego w 2006 r. 

4. Sprawozdanie o sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie gminy Wilków  
w 2006 r. 

5. Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej  
za 2006 rok. 

6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2006 roku. 

7. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budŜecie gminy na 2007 rok; 

2) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
za pierwsze półrocze; 

3) uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
uŜytecznych w Gminie Wilków na rok 2007; 

4) uchylenia w części uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków; 
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5) o uchyleniu  uchwały Nr XXXII/159/98 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
23 lutego 1998 r. w sprawie przekazania świetlicy wiejskiej sołectwu  
w Jakubowicach; 

6) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy 
słuŜbowych sołtysom; 

7) zawarcia porozumienia międzygminnego; 

8) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia 
planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2007 rok; 

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

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

11.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 8 interpelacje radnych. 

12.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 

13.  Zapytania i wolne wnioski. 

14.  Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 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. Informację nt. subsydiowania spoŜycia mleka i przetworów mlecznych  
w placówkach oświatowych przedstawił Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Opolu  
– p. Jan Nowacki. Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu 

 Wyjaśnił, Ŝe w skład dopłaty do spoŜycia mleka i przetworów mlecznych  
w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2006/2007 wchodzą środki z Unii 
Europejskiej i z Funduszu Promocji Mleczarstwa a od nowego roku z budŜetu 
państwa. Wprowadzenie programu do szkół jest bardzo proste, gdyŜ w tym 
momencie wszystkie obowiązki przejmuje dostawca, który zobowiązany jest  
do spełnienia wszystkich wymagań zawartych we wniosku składanym do Agencji 
Rynku Rolnego w Opolu. Na terenie Gminy Wilków obowiązki wnioskodawcy spełnia 
Sklep SpoŜywczy w Namysłowie p. Michała Wypycha. 

 Wspomniał, Ŝe niektóre gminy przejęły juŜ finansowanie tego zadania,  
tzn. część naleŜności, którą ma zapłacić uczeń, niektóre gminy przejmują jako 
własny koszt, wydzielając z budŜetu środki finansowe na zakup mleka.  

 Poinformował, Ŝe osobą zajmującą się dopłatą mleczną i wszystkimi sprawami 
z tym związanymi jest  p. Agnieszka Zagola – z Agencji Rynku Rolnego w Opolu. 

  

Wójt Gminy – p. Zygmunt Szulakowski poinformował, Ŝe przedstawiony temat 
został juŜ podjęty na ostatniej naradzie dyrektorów szkół razem z Kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.  

Wspomniał równieŜ, Ŝe od dłuŜszego czasu w tym programie uczestniczy juŜ 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, natomiast pozostałe zadeklarowały 
się do podjęcia tematu i rozeznały potrzeby, jakie w tym zakresie istnieją. 
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Wprowadzając program na samym początku zaproponowany będzie zakup mleka  
za częściową odpłatnością. JeŜeli uczniowie zaakceptują wprowadzony program, 
wówczas wspólnie z Radą Gminy rozwaŜy się decyzję o wyasygnowaniu na ten cel 
środków w budŜecie. 

 

 Radny p. Jan Binerat – zapytał, z którym zakładem rolnicy muszą podpisać 
umowę kontraktacyjną na odbiór rzepaku na cele energetyczne? 

Radny p. Wiesław Kowalczyk – zapytał odnośnie dopłat do materiału 
siewnego, czy dopłata jest tylko na zboŜe, czy równieŜ na buraki? 

Radny p. Jan Szyszak – zapytał o wymagane dokumenty potrzebne  
do otrzymania dopłaty do roślin bioenergetycznych i do materiału siewnego oraz 
gdzie naleŜy je składać? 

 

Dyrektor p. Jan Nowacki odpowiedział, Ŝe: 

- do 23 marca b.r. Agencja Rynku Rolnego czeka na wnioski składane przez zakłady 
odbierające rzepak, a te z kolei do 15 maja b.r. będą podpisywać umowę  
z rolnikami. Około 15 kwietnia b.r. Minister Rolnictwa ogłosi wykaz zakładów,  
które złoŜyły wnioski i zostały zatwierdzone przez ARR. Z tymi teŜ zakładami 
rolnicy będą mogli podpisywać umowy kontraktacyjne w celu uzyskania dopłaty  
45 zł./1 hektara; 

- dopłaty są przewidziane tylko na zboŜa i ziemniaki, nie uwzględniona jest 
kukurydza. Dopłata do ziemniaków przewidziana jest w kwocie 300 zł./1 tony,  
a do zbóŜ 50-60 zł./1q; 

- rolnicy składają wnioski na dopłatę do roślin bioenergetycznych do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast wnioski na dopłatę  
do materiału siewnego do Agencji Rynku Rolnego w Opolu. Wymaganymi 
dokumentami są przede wszystkim faktury od sierpnia 2006 r., wykazujące zakup 
materiału siewnego. Po 15 kwietnia b.r. moŜna będzie składać wnioski w Agencji 
Rynku Rolnego po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie 
dopłat. 

 
 
Ad.3. Analizę stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej i zagroŜeń 
poŜarowych gmin powiatu namysłowskiego w 2006 r. omówił Komendant 
Państwowej Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie p. Krzysztof Gacek.  
Analiza stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ponadto Komendant poinformował o: 

- duŜej ilości zdarzeń i związanych z tym, duŜym wzrostem wyjazdów StraŜy 
PoŜarnej w 2006 r. tj. o 22% więcej niŜ rok wcześniej. Były to wyjazdy do poŜarów  
i do akcji ratowniczych, a te z kolei związane były ze zdarzeniami: wypadków 
drogowych, usuwania skutków wichur i podtopień i prowadzenia akcji gaśniczej; 

- modernizacji systemu łączności: systemu powiadamiania i dowodzenia; 

- ratownictwie medycznym, na temat którego od dwóch lat prowadzone są zajęcia  
w szkołach średnich; 

- obowiązku dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie 
ewakuacji w szkołach. W tym roku będzie przeprowadzona kontrola ewakuacji  
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w gimnazjum. Podobne kontrole miały miejsce we wszystkich gimnazjach  
w Powiecie Namysłowskim. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski – zapytał o stan 

wyposaŜenia Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Wilkowie i w Bukowiu. 
 

Komendant p. Krzysztof Gacek – odpowiedział, Ŝe Gmina Wilków posiada dwie 
jednostki naleŜące do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, z których  
kaŜda potrzebuje odpowiedniego wyposaŜenia – ubioru dla straŜaków, przede 
wszystkim mundurów i hełmów, ale takŜe zakupu nowego sprzętu mechanicznego, 
m.in. nowych węŜy i innego sprzętu poŜarniczego, poniewaŜ wąŜ uŜyty podczas 
jednej akcji poŜarniczej zostaje w znacznym stopniu wyeksploatowany. Obecnie stan 
wyposaŜenia jest dobry, lecz naleŜy w nie ciągle inwestować. 

 
Wójt Gminy – p. Zygmunt Szulakowski podziękował za sporządzenie analizy 

stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej i zagroŜeń poŜarowych gmin 
powiatu namysłowskiego za 2006 r. 

Podziękował równieŜ za dobrą współpracę i okazywaną pomoc ze strony 
Państwowej Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Namysłowie, jaką udziela gminie  
i jednostkom OSP. 

 
Radny p. Wiesław Kowalczyk wyraził uznanie dla prowadzonej działalności 

przez PSP w Namysłowie i jednostek gminnych OSP. Ich działalność, jest 
pozytywnie odbierana i akceptowana przez społeczeństwo. 
 
 
Ad.4. Sprawozdanie o sytuacji kryminalno-porządkowej na terenie gminy Wilków  
w 2006 r. omówił szczegółowo Komendant Powiatowej Policji w Namysłowie  
– mł. insp. mgr p. Janusz Frankiewicz. Stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu. 

Ponadto Komendant  wyszedł z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie 
zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych  
słuŜb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków 
stanowiących dochody własne Gminy Wilków, które byłyby przekazywane  
na Fundusz Wsparcia Policji powstały przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. 
W ramach takiego porozumienia Komenda Powiatowa w Namysłowie zobowiązuje 
się do zorganizowania słuŜb policjantów w wymiarze ponadnormatywnym w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. SłuŜby byłyby pełnione  
na obszarze Gminy Wilków, w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, w rejonach 
najbardziej zagroŜonych, zidentyfikowanych na podstawie analizy bezpieczeństwa 
oraz w oparciu o wskazania władz samorządowych i oczekiwania społeczne. 
Terminem pełnienia słuŜby byłby okres wakacyjny. Koszt podczas pełnienia słuŜby  
w wymiarze ponadnormatywnym to kwota 10 zł netto za 1 godzinę. 

Poza tym Komendant wyjaśnił, Ŝe byłby odpowiedzialny za organizację  
słuŜb w czasie ponadnormatywnym i opracowanie szczegółowego regulaminu 
pełnienia i ewidencjonowania dodatkowych słuŜb prewencyjnych. Te z kolei byłyby 
kontrolowane przez upowaŜnionych pracowników wyznaczonych przez Wójta Gminy 
Wilków pod względem prawidłowej realizacji przedmiotu porozumienia. Środki 
finansowe przekazane na działalność słuŜby byłyby wydatkowane do końca  
2007 roku, gdzie następnie zostałyby rozliczone w formie sprawozdania na początku 
przyszłego roku.  
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Wspomniał, Ŝe dotychczas porozumienia w tej sprawie zostały juŜ podpisane 
przez Gminę Pokój i Namysłów. 
 

Radny p. Bogdan Zdyb – zapytał w sprawie przyczyn wzrostu liczby 
nakładanych mandatów karnych.  

Radny p. Sylwester Gaweł wnioskował o częstszą kontrolę prędkości 
samochodów przejeŜdŜających przez Jakubowice. 
 

Komendant odpowiedział: 
- zwiększona liczba mandatów karnych jest wynikiem zwiększenia zatrudnienia  
w KPP, a co za tym idzie – częstszych kontroli drogowych, 

- kontrola prędkości samochodów w miejscowości Jakubowice zostanie wzmoŜona. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, Ŝe obecna współpraca  
z dzielnicowym Gminy Wilków układa się bardzo dobrze. Ponadto w kaŜdy czwartek 
dzielnicowy odbywa dyŜur w Domu Kultury w Wilkowie.  

 
Wójt Gminy zapytał w sprawie zatrudniania nowych funkcjonariuszy do pracy 

policji. 
Komendant Policji odpowiedział, Ŝe w 2006 roku doszło do nieduŜej rotacji 

policjantów. 8 osób odeszło na emeryturę lub przeszło do innych jednostek  
w ramach awansu. Na ich miejsce przyjęto równieŜ 8 osób. W miesiącu grudniu 
zatrudniono dodatkowo 2 osoby w tym jedna pochodzi z terenu Gminy Wilków. 
Osoby te wrócą do pracy po 11 miesiącach, po odpowiednim przeszkoleniu  
w Katowicach i Legionowie, ponadto w miesiącu kwietniu przyjdą do pracy 4 osoby  
po szkole, które zasilą pracę przy interwencjach podczas patrolowania, 
kontrolowania, legitymowania, sprawdzania bezpieczeństwa i porządku na drogach. 
Na dzień dzisiejszy obsadzone są wszystkie etaty. 

 
W 2006 roku działania prewencji kryminalnej realizowano w oparciu  

o opracowany harmonogram i były one skierowane do dzieci i młodzieŜy szkolnej  
w róŜnych grupach wiekowych oraz do dorosłych mieszkańców Gminy Wilków. 
Działania te przyczyniły się między innymi do tego, Ŝe obecnie powiat namysłowski 
został uznany za jeden z najbezpieczniejszych na terenie województwa  
opolskiego, a policjanci osiągnęli wysokie wyniki i zajęli I miejsce w województwie.  
Podejmowane działania przyniosły oczekiwany skutek w postaci ograniczenia 
przestępczości oraz dały poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom w kaŜdym rejonie 
naszego powiatu. Nieodłącznym partnerem wspierającym realizację działań 
prewencyjnych jest Terenowy Oddział Fundacji PRO LEGE w Namysłowie. 

 
Radny p. Wiesław Kowalczyk zapytał czy Komenda Powiatowa Policji  

w Namysłowie moŜe w jakiś sposób wpłynąć na budowę drogi – ścieŜki rowerowej  
na drodze Nr 451 z Wilkowa do Namysłowa, która w niedługim czasie ma być 
modernizowana. 

Komendant Policji poinformował, Ŝe Policja nie partycypuje w Ŝadnych kosztach 
budowy drogi. Wszelkie budowy, przeróbki i naprawy leŜą w gestii zarządcy drogi,  
Ten z kolei zwraca się do Policji o wydanie opinii w sprawie występowania  
ilości zdarzeń, wypadków i kolizji na tej drodze i wtedy moŜe podpowiedzieć sugestie 
w sprawie modernizacji drogi dla poprawy bezpieczeństwa i warunków jazdy. 
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Wspomniał o zakupie nowych urządzeń - fotorapidów w województwie opolskim 
na teren powiatu oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Na nasz powiat  
został przydzielony jeden, który jest obecnie w ciągłej rotacji  tzn., Ŝe co dwa 
tygodnie jest w innym powiecie, a co cztery tygodnie w Powiecie Namysłowskim. 
Jest on ustawiany w róŜnych miejscach przy drodze i robi zdjęcia samochodom 
podczas jazdy. Dzięki wykonanym zdjęciom moŜna sprawdzić po tablicy 
rejestracyjnej do kogo naleŜy kierowany pojazd oraz sprawdzić jego prędkość 
podczas jazdy. 
 
 
Ad.5. Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za 2006 rok 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Sprawozdanie zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 
Gminy w Wilkowie w dniu 14 marca 2007 r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wilkowie – p. mgr Stanisławę Witek. 
 
 
Ad.6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2006 r. przedstawił Przewodniczący Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – p. mgr Zbigniew Maliński. Sprawozdanie 
to stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została powołana 
uchwałą Nr XXIX/144/97 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 października 1997 r. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych licząca 10-cio osobowy 
skład. Od 15 lutego 2007 r. został powołany zarządzeniem Nr ORG. 0151-15/07 
Wójta Gminy Wilków nowy 5-cio osobowy skład Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Wilkowie. Ponadto członkami Gminnej Komisji mogą 
być tylko osoby przeszkolone w przedmiocie problemów alkoholowych.  

Wspomniał, Ŝe zgodnie z uchwałą Nr XXVII/168/01 Rady Gminy w Wilkowie   
 z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Wilków liczby 
punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy oraz w miejscu 
sprzedaŜy, zostało ustalonych 25 punktów sprzedaŜy. Zgodnie z przepisami 
wpływające wnioski w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych Gminna Komisja  opiniowała po zaciągnięciu od Rad Sołeckich opinii 
w sprawie otwarcia i umiejscowienia nowych punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych. 
 
 
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał wszystkim radnym o obowiązku 
złoŜenia oświadczeń majątkowych w terminie do końca kwietnia b.r., które następnie 
naleŜy dostarczyć do Urzędu Gminy do pokoju nr 8 do Podinspektora ds. obsługi 
organów gminy – p. Doroty Kownackiej. 
 

Radny p. Szczepan Mielczarek przypomniał równieŜ nowym radnym  
o dołączeniu kserokopii PIT 36 lub PIT 37 do oświadczenia majątkowego. 
 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, Ŝe z dniem 
dzisiejszym wchodzą w Ŝycie nowe przepisy tzw. ustawy lustracyjnej. W związku  
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z tym do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
dotyczące sporządzenia wykazu osób, które będą podlegały lustracji. Wykaz taki 
został juŜ sporządzony i zawiera skład wszystkich radnych urodzonych przed dniem 
1 sierpnia 1972 r. Radni otrzymają następnie od Wojewody zawiadomienie  
o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego. 
 
 
Ad.8. Interpelacje radnych. 

 
Radny p. Bogdan Środoń – zgłosił potrzebę udroŜnienia przepustów przepływu 

wody na polu na odcinku 50 m za boiskiem sportowym w Wilkowie. 
 

Radny p. Jan Binerat – zgłosił potrzebę naprawy i poszerzenia przejazdu drogi  
za cmentarzem w Wilkowie. 
 
 
Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał  
pod dyskusję projekty uchwał w sprawach: 

1) zmian w budŜecie gminy na 2007 rok. 

W projekcie uchwały proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów w dziale 
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  
na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów określającego planowaną kwotę 
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok. 

Zwiększenia dochodów w dziale 758 – RóŜne rozliczenia, dokonano na podstawie 
pisma z Ministerstwa Finansów informującego o przyznanych kwotach subwencji 
ogólnej na 2007 rok. 

Zmian w dochodach w dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonano na podstawie 
pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, które informuje o ostatecznych kwotach 
dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne. 

W załączniku nr 2 do uchwały proponuje się zwiększenie przychodów  
w § 9550 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wynika  to z wyliczenia  
tzw. „wolnych środków” na 2007 rok. 

W załączniku nr 3 do uchwały proponuje się zwiększenie się wydatków: 

• w dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie 
terenu osiedla w Wilkowie”, 

• w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na remonty zniszczonych 
przystanków autobusowych we wsiach Dębnik, Młokicie, Pszeniczna, Wilków  
i Wojciechów oraz na wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych  w ramach 
prac społecznie uŜytecznych od 1.04.2007 r. a takŜe na dokończenie zadania 
inwestycyjnego – Przebudowa Remizy OSP w Bukowiu, 

• w dziale 710 – Działalność usługowa – na wykonanie usług remontowych 
ogrodzenia i naprawy drzwi na cmentarzu w Wilkowie i w Bukowiu, 

• w dziale 750 – Administracja publiczna – na wykonanie remontu pomieszczeń 
WC oraz na wydatki związane ze szkoleniami pracowników oraz zakupem 
programów i licencji komputerowych, a takŜe na pokrycie wydatków wypłaty diet 
dla radnych i sołtysów. 
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• w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  
– na wypłatę ekwiwalentów dla OSP za udział w akcjach ratowniczych  
po huraganie i w okresie zimowym, 

• w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w związku ze zwiększeniem subwencji 
oświatowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, 

• w dziale 852 – Pomoc społeczna – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej  
w rozdz. 85212 i jednoczesnym zmniejszeniem dotacji celowej w rozdz. 85228, 

• w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na pokrycie 
kosztów partycypacji w rozbudowie wysypiska śmieci w Ziemiełowicach. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr IV/17/07 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2007 rok stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu; 

 

2) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu  
za pierwsze półrocze. 

Do podjęcia uchwały w ww. sprawie zobowiązuje ustawa o finansach 
publicznych, która wskazuje jednocześnie organ właściwy do podjęcia takiej 
uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr IV/18/07 w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze stanowi załącznik nr 10  
do protokołu; 

 

3) uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
uŜytecznych w Gminie Wilków na rok 2007. 

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński. 
Poinformował, Ŝe zgodnie z ustaleniami z Powiatowym Urzędem Pracy  
w Namysłowie został opracowany harmonogram wykonywania prac społecznie 
uŜytecznych na terenie Gminy Wilków. W tym celu zostanie zatrudnionych 14 osób w 
wymiarze 40 godzin miesięcznie tj. 10 godzin tygodniowo. Są to osoby bezrobotne 
korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie. 

 

Sołtys wsi Pągów – p. Marian Radziński zapytał, czy osoby mieszkające  
na terenie miejscowości Pągów, pracowałyby tylko w tej miejscowości, czy równieŜ  
w innych miejscowościach gminy. 

 

Kierownik Referatu odpowiedział, Ŝe osoby pochodzące z danego terenu będą 
pracować tylko tam, natomiast po nowelizacji przepisów ma zostać stworzona 
moŜliwość pracy na terenie całej gminy. 

 



 9 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr IV/19/07 w sprawie uchwalenia Planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie uŜytecznych w Gminie Wilków na 2007 rok stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu; 

 

4) uchylenia w części uchwały Nr III/19/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Wilków. 

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński. 
Wyjaśnił, Ŝe działki wymienione w planie zagospodarowania przestrzennego  

nie uwzględniają moŜliwości przeznaczenia terenu pod funkcje zarówno usług jak i 
budownictwa mieszkaniowego. Wyłączenie tych działek z planu umoŜliwi ustalenie 
dla nich nowych warunków zabudowy zgodnych ze stanem ustalonym w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków. 
Wnioski mieszkańców uwzględniono w studium, które ustaliło zmiany przeznaczenia 
i zagospodarowania terenu korzystne z punktu widzenia społeczno 
-gospodarczego Gminy w sposób umoŜliwiający sporządzenie planów miejscowych. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr IV/20/07 w sprawie uchylenia w części uchwały Nr III/19/02  
Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków stanowi załącznik nr 12  
do protokołu; 

 

5) o uchyleniu uchwały Nr XXXII/159/98 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
23 lutego 1998 r. w sprawie przekazania świetlicy wiejskiej sołectwu  
w Jakubowicach. 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy – p. mgr Irena Wagner-Cichosz. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr IV/21/07 o uchyleniu uchwały Nr XXXII/159/98 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie przekazania świetlicy wiejskiej 
sołectwu w Jakubowicach stanowi załącznik nr 13 do protokołu; 

 

6) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
sołtysom. 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy – p. mgr Irena Wagner-Cichosz. 
Poinformowała, Ŝe w dniu 14 marca 2007 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji  
Rady Gminy została zaproponowana wysokość diety na kwotę 100 zł. Kwota ta 
obejmuje równieŜ zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych związanych z dojazdami na 
sesję Rady Gminy. Dotychczasowa uchwała w tej sprawie przewidywała podobne 
zasady wypłaty diet  z tym, Ŝe dieta wynosiła 50 zł. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr IV/22/07 w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróŜy słuŜbowych sołtysom stanowi załącznik nr 14 do protokołu; 

 

7) zawarcia porozumienia międzygminnego. 
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Wilków – p. Zygmunt Szulakowski. 

Poinformował, Ŝe na dzień dzisiejszy do porozumienia międzygminnego dot. 
„Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowski”. 
Dlatego teŜ konieczne jest podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie, natomiast 
starci moc porozumienie z dnia 19 października 2004 r. Zadanie to będzie 
realizowane w ramach Funduszu Spójności i obecnie będzie obejmowało cały powiat 
namysłowski. 

 

Radny p. Marek Bratosiewicz – zapytał, czy nowe porozumienie nie będzie 
oddalać nas od zamierzonego projektu uporządkowania gospodarki wodno 
-ściekowej. 

Radny p. Bogdan Zdyb – stwierdził, Ŝe przystąpienie do projektu gminy Pokój 
wręcz przybliŜy realizację zadania, z uwagi na fakt, iŜ cała gmina Pokój leŜy  
w granicach Krajobrazowego Parku Stobrawskiego, a to jest atutem dla realizacji 
tego typu zadań. 

 

W sprawach gospodarki odpadami Wójt Gminy poiformował o kolejnych 
działaniach zmierzających do przejścia z Zakładu Wodociągów, Kanalizacji  
i Oczyszczania w Bierutowie do „EKOWODU” w Namysłowie. Poinformował, Ŝe w tej 
sprawie odbył spotkanie z Burmistrzem Namysłowa i Bierutowa oraz szefami ww. 
spółek, na którym ustalono, Ŝe przejście nastąpi w dwóch etapach tj. połowa gminy  
z miejscowościami: Wilków, Dębnik, Krzyków, Jakubowice, Idzikowice i Barski Dwór 
przejdzie z dniem 1 lipca 2007 r., natomiast pozostałe miejscowości gminy przejdą  
z dniem 1 stycznia 2008 r. Stosownie do tych terminów zostaną rozwiązane umowy  
z firmą w Bierutowie i zawarte zostaną nowe ze spółką „EKOWOD”. 

Ponadto Wójt Gminy poinformował o kontynuacji działań kontrolnych w zakresie 
zawartych umów i posiadania pojemników na odpady. W powyŜszej sprawie 
poparcie dla podejmowanych działań wyraził sołtys Dębnika – p. Zbigniew Kurzac 
oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – p. Bogdan Zdyb.. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr IV/23/07 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu; 

 

 

 



 11 

8) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów 
pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2007 rok. 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy – p. Zygmunt Pniewski. 
Zaproponował aby przekazać plany pracy Rady Gminy i Komisji do zapoznania się 
wszystkim sołtysom. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr IV/24/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy  
w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie 
na 2007 rok stanowi załącznik nr 16 do protokołu; 

 

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

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Wilków – p. Zygmunt Szulakowski. 
Wspomniał, Ŝe juŜ od kilku lat podpisywane jest w tym temacie porozumienie. 
Telefon zaufania słuŜy wielu ludziom, którzy wymagają wsparcia duchowego,  
czy porady w róŜnych sprawach. Wnioskował, aby przekazać informację o telefonie 
zaufania dla sołtysów. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów 
wstrzymujących nie było. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji 
zadania związanego z działalnością telefonu zaufania stanowi załącznik nr 17  
do protokołu. 
 
 
Ad.10. 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 18 do protokołu. 

 

Ponadto poinformował o odbytych zebraniach wiejskich i przedstawił zebranym 
nowo wybranych sołtysów poszczególnych miejscowości gminy Wilków: 

- Bukowie  – p. Staniec Janina 

- Dębnik  – p. Kurzac Zbigniew 

- Idzikowice  – p. Staniec Maria 

- Jakubowice  – p. Kowalczyk Barbara 

- Krzyków  – p. Ubych Krzysztof 

- Lubska  – p. Bartosiewicz Zdzisław 

- Młokicie  – p. Jaśnikowski Edward 

- Pągów  – p. Radziński Marian 

- Pielgrzymowice – p. Środoń Zofia 
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- Pszeniczna  – p. Rogóz Waldemar 

- Wilków  – p. Reczuch Zbigniew 

- Wojciechów – p. Sulima Urszula 

 

Wójt Gminy poinformował równieŜ o następujących sprawach: 

- trwają prace przy rozbudowie remizy w Bukowiu, 

- kontynuowane są prace przy remoncie świetlicy w Pągowie, 

- dokonano montaŜu dwóch tablic ogłoszeniowych w miejscowości Wilków, 

- wykonano i zamontowano stopy betonowe pod tablice ogłoszeniowe, 

- na cmentarzu w Wilkowie dokonano naprawy jednego przęsła zniszczonego przez 
drzewo podczas burzy, 

- na cmentarzu w Bukowiu wymieniono drzwi od strony zachodniej, 

- w przyszłości w miarę posiadania szlaki będą równane drogi w miejscowości 
Krzyków w kierunku stolarni i w miejscowości Pągów, 

- w uzgodnieniu z sołtysami będzie wynajęta równiarka do równania dróg polnych, 

- ogłoszony został przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w przedszkolu  
w Idzikowicach, 

- w Domu Kultury w Wilkowie zostały zorganizowane ferie dla dzieci, uczestniczyło  
w tych zajęciach około 30 dzieci, 

- zorganizowany został dwukrotnie wyjazd na basen do Oleśnicy dla 90 dzieci. 
 
 
Ad.11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych. 

 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski – odpowiedział, Ŝe sprawa udroŜnienia 
przepustu została podjęta przez rolników – właścicieli przyległych pól i SUR  
w Wilkowie. 

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński – odpowiedział, Ŝe sprawa przepustu 
poszerzenia przejazdu – drogi za cmentarzem w Wilkowie została przekazana  
do załatwienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Namysłowie. 
Ad.12. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów wstrzymujących  
i głosów przeciwnych nie było. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
 
Ad.13. Zapytania i wolne wnioski: 

 
Pan Zbigniew Maliński – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – zapytał w sprawie uszkodzonych i niesprawnych 
hydrantów na terenie gminy Wilków. 

Wójt Gminy – p. Zygmunt Szulakowski – odpowiedział, Ŝe jest to powaŜny 
problem i za stan obecny hydrantów na terenie gminy Wilków jest odpowiedzialny 
Komunalny Związek Wodno-Ściekowy w Ligocie Dolnej. Temat był podejmowany 
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wielokrotnie. Problem ten zostanie rozwiązany po przejściu Gminy do spółki 
„EKOWOD” w Namysłowie. 

 

 Sołtys wsi Pągów – p. Marian Radziński zgłosił wnioski i zapytania  
w następujących sprawach: 

1) dokonania remontu dróg transportu rolnego oraz naprawy nawierzchni drogi  
w miejscowości Pągów,  

2) oczyszczania rowów śródpolnych i zatrudnienia do tych prac osób 
wykonujących prace społecznie-uŜyteczne; 

3) zagospodarowania placu wokół stawu; 

4) nasadzenia drzewek i krzewów w Pągowie przy zatoczce autobusowej, 

5) wymiany drogowych tablic informacyjnych dot. Pągowa, 

6) podania terminu zakończenia remontu świetlicy w Pągowie; 

7) zagospodarowania boiska sportowego w Pągowie poprzez nasadzenie 
drzewek oraz zamontowania ławek i budowę szatni sportowej. 

 

Wójt Gminy udzielił informacji w spawie zgłoszonych wniosków i zapytań: 

1) Rada Sołecka wsi Pągów po uzgodnieniu z mieszkańcami powinna wskazać  
te drogi, które wymagają niezbędnej naprawy i zgłosić do Kierownika Referatu 
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy. Po takich ustaleniach zostanie 
wysłana równiarka do naprawy tych dróg; 

2) skierowanie ludzi do prac melioracyjnych nie jest obecnie moŜliwe z uwagi  
na brak środków na ten cel w Powiatowym Urzędzie Pracy; 

3-4) zagospodarowanie terenu wokół stawu i przystanku autobusowego będzie 
moŜliwe po wykonaniu kanalizacji wsi. Wtedy teŜ przystąpimy  
do sporządzenia projektu zagospodarowania tego terenu; 

5) sprawę wymiany tablic drogowych przekaŜemy do załatwienia do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Namysłowie; 

6) remont świetlicy wiejskiej w Pągowie zgodnie z przetargiem zostanie 
zakończony do końca lipca 2007 r. i termin ten musi być dotrzymany,  
gdyŜ wynika to z zawartej umowy a środki finansowe przeznaczone na remont 
pochodzą ze środków unijnych; 

 7) zagospodarowanie boiska poprzez wykonanie ławek i szatni nie jest ujęte  
w tegorocznym planie finansowym i zostanie wykonane w latach następnych. 
Następnie nasadzenia drzewek będzie moŜna wykonać po uzgodnieniu  
z Urzędem Gminy. 

 

Radny p. Bogdan Środoń – zapytał w sprawie procedury wyremontowania 
wjazdu na swoją posesję. 

Sołtys p. Krzysztof Ubych – zapytał w sprawie uprzątnięcia gruzu przy kaplicy  
w miejscowości Krzyków. 
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Radny p. Zbigniew Błaszczyk – zapytał o termin przeprowadzenia kursu 
chemizacyjnego dla rolników w miejscowości  Wilków. 

 

Wójt Gminy odpowiedział: 

- remont wjazdu na posesję naleŜy zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych  
w Namysłowie. Dokonywanie prac bez zgłoszenia traktowana jest jak samowola 
budowlana; 

- gruz zostanie zabrany w najbliŜszym czasie i przeznaczy się go do wyrównania 
dróg śródpolnych, 

- szkolenie zostanie zorganizowane w Domu Kultury w Wilkowie  w dniu 19 marca br. 
natomiast dla rolników pozostałych miejscowości będzie zorganizowane w innych 
terminach. 

 
 
Ad.14. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
– p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
IV sesję Rady Gminy w Wilkowie. 

 

Protokołowała: 


