
PROTOKÓŁ  Nr VIII/07 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lipca 2007 r. 

 
 
 

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

w godz. 14
00
 – 15

00
.  

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 sesji: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

3. Interpelacje radnych. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budŜecie gminy  na 2007 r., 

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007 roku, 

3) w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Gminy 
Wilków zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej 
kanalizacji dla miejscowości Wilków, Krzyków, Jakubowice i Idzikowice dla 
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie, w ramach realizacji projektu 
pod nazwą „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie 
namysłowskim”, 

4) w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilków. 

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

6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 3 interpelacje radnych. 

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

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad VIII  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 zmian do porządku obrad sesji. 
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 Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski podziękował za przyjęte 
zaproszenie i udział wszystkim radnym i sołtysom we wspólnym spotkaniu  
integracyjnym w Kole Łowieckim „Łoś” w Wilkowie i zaprosił na następne spotkanie  
w przyszłym roku. 
 
 
Ad.3. Nie wniesiono interpelacji radnych. 
 
 
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy  p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod  
dyskusję projekty uchwał w sprawach: 

1) zmian w budŜecie gminy  na 2007 r., 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek,  
która poinformowała, Ŝe zwiększenia dochodów w dziale 758 – RóŜne rozliczenia, 
dokonano w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy budŜetowej na zwiększenie 
części oświatowej  subwencji – pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 27.06.2007 r.  
ST – 4822-4g/2007.  
Subwencję przeznacza się na dofinansowanie wydatków w dziale 801 – Oświata  
i wychowanie, związanych z przeprowadzeniem remontu w Szkole Podstawowej w 
Idzikowicach. 

Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się  
w związku z planowanym zwiększeniem dochodów z tytułu sprzedaŜy działek 
budowlanych. 

Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków w dziale  
010 – Rolnictwo i łowiectwo, na zadanie inwestycyjne związanie z opracowaniem 
dokumentacji technicznej pn.„Rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej 
w powiecie namysłowskim” oraz na wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, 
związane z koniecznością wykonania usługi wdroŜenia programu Bezpieczny urząd. 
Zwiększenia przychodów dokonuje się w związku z potrzebą zaciągnięcia kredytu  
za zadanie inwestycyjne związanie z opracowaniem dokumentacji technicznej pn. 
„Rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w powiecie namysłowskim”. 
Przychody z otrzymanego kredytu przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 
010 – Rolnictwo i łowiectwo, na zadanie inwestycyjne związanie z opracowaniem 
dokumentacji technicznej pn.„Rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej 
w powiecie namysłowskim”  

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 VIII/37/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu; 

 

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007 roku. 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy – p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek, która 
poinformowała, Ŝe kredyt zaciąga się w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu  
ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych i jest on przeznaczony  
na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej 
kanalizacji dla miejscowości Wilków, Krzyków, Jakubowice i Idzikowice, 
przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej – sfinansowanie  
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I etapu dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozwiązanie problemów  
gospodarki wodno – ściekowej w powiecie namysłowskim”. Kredyt oprocentowany 
jest w wysokości 2,2% przy jednorazowej prowizji w wysokości 1% kwoty kredytu.  
Kwota kredytu nie moŜe przekroczyć 80% zaplanowanych kosztów netto.  
Planowany koszt wykonania dokumentacji projektowej to około 225.000,00 zł.  
Wkład własny gminy to kwota 75.000,00 zł., natomiast kwota planowanego kredytu  
to 150.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 3 lat i rozpocznie się od stycznia 
2008 r. według harmonogramu określonego w umowie kredytowej w okresach 
miesięcznych. Źródłem pokrycia zobowiązania wraz z naleŜnymi odsetkami będą 
dochody gminy z podatków rolnego i od nieruchomości, poza tym środki na spłatę 
powyŜszych zobowiązań zostaną zabezpieczone w budŜecie gminy po stronie 
wydatków i rozchodów w latach objętych spłatą. Kredyt udzielany jest na warunkach, 
które odpowiadają potrzebom samorządów, z moŜliwością skorzystania  
bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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 VIII/38/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu; 

 

3) w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Gminy 
Wilków zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej 
kanalizacji dla miejscowości Wilków, Krzyków, Jakubowice i Idzikowice dla 
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie, w ramach realizacji projektu 
pod nazwą „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie 
namysłowskim”, 

Uchwałę przedstawił Wójt Gminy – p. Zygmunt Szulakowski, który 
poinformował, Ŝe zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym dotyczącym 
realizacji zadania rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej, przystąpiono  
do realizacji powyŜszego projektu, którego pierwszym etapem będzie ogłoszenie 
przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji dla miejscowości 
Wilków, Krzyków, Jakubowice i Idzikowice. W związku z czym, wszystkie sprawy  
dotyczące prac przetargowych, Gmina Wilków powierza Zakładowi Wodociągów  
i Usług Komunalnych „EKOWOD” sp. z o.o.  w Namysłowie. 

Takie rozwiązanie wpłynie na obniŜenie kosztów opracowania dokumentacji, 
gdyŜ zostanie podjęte przez wszystkie gminy uczestniczące w projekcie. 

W pierwszym etapie proponuje się opracowanie dokumentacji dla ww. 
miejscowości - ze względu na liczbę ludności. 

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 VIII/39/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu; 
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4) w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilków. 
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – p. Zygmunt Szulakowski, który 

poinformował, Ŝe zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy wymagane jest uzyskanie 
zezwolenia  Wójta, wydawane w drodze decyzji.  

We wniosku na wydanie przedmiotowej decyzji, przedsiębiorstwo wodociągowo 
-kanalizacyjne przedkłada projekt Regulaminu dostarczania wody, który zgodnie  
z art. 19 ust. 1, po jego przeanalizowaniu zatwierdza Rada Gminy. Regulamin 
określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a ich 
przestrzeganie, warunki, zakres i tryb kontroli określa decyzja zezwalająca  
na prowadzenie  ww. działalności na terenie Gminy. 

 
Radny p. Marek Bratosiewicz zapytał w sprawie ustalenia minimalnej ilości 

wody dostarczanej na cele bytowe  w wysokości 1m3/osobę/dobę. 
Zastępca Kierownika Działu Wodno-Kanalizacyjnego w Spółce „Ekowod”  

w Namysłowie p. Katarzyna Troczka odpowiedziała, Ŝe odbiorca wody powinien 
racjonalnie gospodarować wodą i uŜywać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz 
warunkami wynikającymi z zawartej umowy. Ponadto będzie płacił za zuŜytą wodę 
zgodnie ze wskazanym stanem licznika na wodomierzu a nie wg ustalonej 
minimalnej ilości, nawet jeśli zuŜycie jest mniejsze niŜ ustalone minimum. 

 
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 VIII/40/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
 
Ad.5. 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 oraz  
o podejmowanych działaniach. Przedstawił teŜ stan realizacji uchwał Rady Gminy  
w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. 
 
Sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie jw. stanowi załącznik nr  8  do protokołu. 
 
 
Ad.6. Interpelacji nie wniesiono. 
 
 
Ad.7. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
 
Ad.8. Zapytania i wolne wnioski. 

Radny p. Marek Bratosiewicz zapytał, dlaczego dzieli się wykonanie 
projektowej dokumentacji kanalizacji na pewne etapy wg poszczególnych wiosek, 
organizując na nią przetarg, czy nie byłoby lepszym i bardziej ekonomicznym 
rozwiązaniem wykonanie całościowej dokumentacji kanalizacji ogłaszając przetarg 
dla całej gminy Wilków. 
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Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski odpowiedział, Ŝe gmina Wilków musi 
ponieść 20% kosztów własnych środków na opracowanie dokumentacji, dlatego teŜ 
w tej sprawie jest podejmowana uchwała zgodnie z zawartym porozumieniem 
międzygminnym dotyczącym realizacji zadania rozwiązania problemów gospodarki 
wodno-ściekowej. W ramach oszczędności zostanie zlecone wykonanie projektu 
dokumentacji firmie „Ekowod” w Namysłowie, która zorganizuje przetarg na tą 
dokumentację dla wszystkich gmin, wybierając jednego wykonawcę, któremu 
zostanie zlecone opracowanie projektu, unikając przy tym róŜnych rozbieŜności  
i niejasności, gdyby mieli wykonywać to róŜni wykonawcy w róŜnych gminach,  
a co za tym idzie nie będą organizowane dodatkowe przetargi. 

Organizując przetarg na opracowanie dokumentacji kanalizacji dla całej gminy 
niewątpliwie koszt byłby moŜe tańszy, lecz na dzień dzisiejszy gmina Wilków nie 
posiada takich środków, dlatego teŜ do uzupełnienia wkładu pokrycia przez gminę 
20% własnych środków potrzebnych do opracowania dokumentacji podjęta została 
następna uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu. Zostanie on udzielony przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w Opolu. Ponadto pozostałe gminy równieŜ wybrały ten 
Bank i zaciągnęły tam kredyt na uzupełnienie swojego wkładu na opracowanie 
dokumentacji kanalizacji. 

 
Radny p. Marek Bratosiewicz zapytał, czy dokumentacja będzie zawierała 

równieŜ roboty wykonawcze związane z kanalizacją czy równieŜ roboty związane  
z małą architekturą i zagospodarowaniem powykonawczym po kanalizacji? 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski odpowiedział, Ŝe przy załoŜeniach  
i wstępnej wycenie wysokości środków równieŜ zostały zaplanowane takie czynności 
i prace, które będą miały wpływ na zmianę tej infrastruktury. Do nich przede 
wszystkim będą naleŜały naprawy dróg i chodników przywracające stan pierwotny. 
Ponadto na ten cel przewidziane zostały dodatkowe środki dla całego Powiatu 
Namysłowskiego. 
 

Radny p. Marek Bratosiewicz zapytał w sprawie niskiego ciśnienia  
przy dostarczaniu wody z wodociągu na odcinku Dębnik-Lubska naleŜącego  
do Namysłowa. Miejscowości te znajdują się na końcu tego przyłącza a poza tym 
sieć starych rur na terenie miasta, jak równieŜ sama odległość 7 km wpływa na niskie 
ciśnienie wody dostarczanej do mieszkań. Poza tym w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Dębniku w piwnicy jest zrobione obejście dla rur, które miały 
podnosić ciśnienie i prawdopodobnie wszystko to było przewidziane w dokumentacji, 
na okoliczność wystąpienia takiego zdarzenia. Obecnie końcówka tego wodociągu, 
posiada nową sieć z nowymi rurami, lecz nadal nie ma odpowiedniego ciśnienia. 
Pompy, które miały być zainstalowane w szkole w Dębniku, miały zwiększyć 
ciśnienie a zarazem poprawić dostarczenie wody do wszystkich mieszkań.  

Zaproponował zakup nowych i niedrogich pomp dla obsłuŜenia dwóch wsi  
i podłączenia ich do wcześniej przygotowanego juŜ stanowiska znajdującego się  
w budynku szkoły w Dębniku.  

Ponadto zapytał, kto będzie obsługiwał obecny wodociąg i poprosił, aby nowa 
firma, która będzie zajmować się jego obsługą zajęła się ww. problemem. 
 Zastępca Kierownika Działu Wodno-Kanalizacyjnego w Spółce „Ekowod”  
w Namysłowie p. Katarzyna Troczka odpowiedziała, Ŝe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami obecnie nie montuje się takich urządzeń w pomieszczeniach 
zamkniętych, które mają styczność z pomieszczeniami, w których przebywają ludzie, 
ze względu na wytwarzany hałas, dlatego teŜ takie urządzenia muszą być 
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montowane w osobnych obiektach. Ponadto będzie robiony osobny projekt 
dostarczania wody dla wodociągu na odcinku dla miejscowości Ligotka-Dębnik-
Lubska. Problem ten zostanie rozwiązany po przejęciu ostatecznym wodociągu 
administrowanego obecnie przez likwidowany Komunalny Związek Wodno-Ściekowy 
w Ligocie Dolnej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod”  
Sp. z o.o. w Namysłowie. 
 
 

Radny p. Jan Binerat poprosił, aby na następną sesję Rady Gminy przygotować 
informację o składzie osobowym Zarządu spółki „Ekowod” i Komisji Rewizyjnej. 
 
 

Wójt Gminy Wilków poinformował o: 

- szkodach powstałych w 85 gospodarstwach rolnych wynikłych podczas majowych 
przymrozków, a które przyczyniły się do straty w plonach rzepaku od 40-60%.  
Do szacowania strat została powołana przez Wojewodę Opolskiego Komisja 
Gminna, która z przeprowadzonych czynności sporządzała protokoły. Te zaś były 
podstawą do ubiegania się o kredyty preferencyjne udzielane na okres 4 lat  
po uprzednim zaopiniowaniu przez Wojewodę; 

- zaplanowanych na dzień 9 września 2007 r. doŜynkach gminnych na boisku 
sportowym w miejscowości Pągów i w związku z tym zwrócił się z prośbą  
do sołtysów w sprawie przygotowania wieńców doŜynkowych z poszczególnych 
wsi; 

- rozstrzygniętym Konkursie na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Idzikowicach. Do konkursu zgłosiły się dwie osoby, lecz jedna z nich 
zrezygnowała. Komisja Konkursowa po szczegółowym sprawdzeniu dokumentacji 
spełniającej wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu na stanowisko dyrektora 
wybrała jednomyślnie kandydaturę p. mgr Krystyny Sochalskiej. 

 
 

Ponadto Wójt Gminy przypomniał o: 

- trudnej sytuacji rodziny z Wilkowa, której podczas styczniowej nawałnicy uległ 
zniszczeniu dom; 

- problemach zgłaszanych przez p. ElŜbietę Boda (ostatnio dot. przerwy w dostawie 
wody i jej zanieczyszczeniu)  i zadeklarował swoją pomoc przy ich rozwiązaniu; 

- problemie występującym pomiędzy mieszkańcami wsi Pagów i spółką PAGRO 
dotyczącym drogi dojazdowej do działek rolnych. 

 
 
Ad.9. W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. Zygmunt Pniewski podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach  i  zamknął   
VIII sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
Protokołowała:  


