
PROTOKÓŁ  Nr IX/07 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2007r. 

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

w godz. 13
00
 – 1445.  

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 mgr inŜ. Teresa śółtaszek, 
- Kierownik Referatu - Pan inŜ. Jan Kamiński, 
- Inspektor ds. Kadr  - 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. Zygmunt Pniewski,  

który stwierdził prawomocność obrad i przywitał zebranych. 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie zwrócił się do radnych z wnioskiem, 

aby w związku z ustaleniami, które zostały podjęte na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy w Wilkowie w dniu 24 września 2007r.   wprowadzić do porządku obrad 
Rady Gminy projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta 
Gminy. 

 
Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się nie było. 
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski odczytał 

porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą: 
 

1. Otwarcie sesji.  
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2007  roku. 
4. Informacja z wykonania budŜetu za 2006r. w placówkach oświatowych z terenu 
Gminy Wilków.  
5. Informacja nt. realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy,  
a Komendantem Powiatowym Policji w Namysłowie w sprawie dodatkowych słuŜb 
prewencyjnych. 
6. Interpelacje Radnych. 
7. Wybory ławników. 

1) powołanie Komisji Skrutacyjnej; 
2) wysłuchanie opinii nt. kandydatów na ławników; 
3) tajne głosowanie; 
4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  

w Kluczborku na kadencję w latach 2008  - 2011. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budŜecie gminy  na 2007rok, 
2) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku 

od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2008 rok, 
3) o zmianie uchwały Nr XX/105/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy  
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materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Wilków, 

4) określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 

 5) wyraŜenia zgody na likwidację Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego  
     w Ligocie Dolnej 56 , 
6) o uchyleniu uchwały  Nr VIII/39/07 Rady  Gminy   w  Wilkowie z  dnia  

12 lipca 2007r. 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” 

7) załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków wniesionej przez Panią 
ElŜbietę Boda. 

9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz  
z wykonania uchwał Rady Gminy. 
10. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 6  interpelacje radnych. 

   11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
   12. Zapytania i wolne wnioski. 
   13. Zamknięcie obrad IX  sesji Rady Gminy.   

 
Radni nie wnieśli zmian do porządku obrad sesji. 

 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt  Pniewski poinformował radnych,  
iŜ Związek Gmin Śląska Opolskiego w najbliŜszych miesiącach organizuje cykl 
szkoleń dla radnych. W związku tym radni zaproponowali, aby szkolenie 
przeprowadzić w okresie miesiąca listopada. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski złoŜył 

podziękowanie wszystkim osobom, które zaangaŜowane były w organizację 
Gminnych DoŜynek w Pągowie.  
 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Prezesa Banku 
Spółdzielczego w Namysłowie p. Zdzisława Bąka. 
  

Prezes Banku Spółdzielczego w Namysłowie p. Zdzisław Bąk przedstawił 
główne załoŜenia jakimi bank kieruje się w swojej działalności, jak równieŜ 
przedstawił propozycje nowych rozwiązań kredytowych dla rolników.    
 
Ad.3. Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu za I półrocze 2007  roku. 
 
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2007  roku stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego  protokołu. 
 
Ad.4.  Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił się  
do radnych o ewentualne pytania dot. informacji z wykonania budŜetu za 2006r.  
w placówkach oświatowych z terenu Gminy Wilków. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski zapytał Dyrektora PSP  
w Bukowiu p. mgr Tadeusza Młynarskiego o przyczyny, które maja wpływ na 
wysokość wydatków poniesionych w związku z uŜytkowaniem internetu. 
 
 Dyrektor PSP w Bukowiu poinformował, iŜ wynika to z powodu niekorzystnych 
warunków na jakich podpisana została umowa z TP S.A. na łącze internetowe.  
W najbliŜszym czasie poczynione zostaną starania o zmianę dostawcy usług 
internetowych. 
 
Informacja w sprawie jw. stanowi załącznik od nr 5 do nr 8 niniejszego protokołu. 
 
Ad.5. Informację nt. realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy 
a Komendantem Powiatowym Policji w Namysłowie w sprawie dodatkowych słuŜb 
prewencyjnych omówił dzielnicowy p. sierŜ. Grzegorz Musiał. Poinformował on, iŜ w 
wyniku podpisanego porozumienia przeznaczono na wykonanie tego zadania kwotę 
3.000,00 zł. Realizacja zadań trwa od 1 lipca 2007r. a informacja o ich realizacji 
składana jest na dzień 31 sierpnia 2007r. w tym okresie zrealizowano 220 godzin,  
co przekłada się na 28 słuŜb. W tym czasie wykorzystano z tych środków 2.721,40zł.  
Pozostała część środków zostanie wykorzystana w miesiącu wrześniu. SłuŜby,  
o których mowa, pełnione były w róŜnych porach doby oraz w róŜnych miejscach, 
które typowane były na podstawie analiz określających największe zagroŜenie.  
W trakcie wykonywania słuŜ ponadnormatywnych nałoŜono 53 mandaty, pouczono 
43 osoby, przeprowadzono 7 interwencji, wylegitymowano 124 osoby, 
przeprowadzono 76 kontroli drogowych, przeprowadzono 164 kontrole miejsc 
gromadzenia się młodzieŜy, zatrzymano 9 sprawców przestępstw  z art. 178a § 1 i 2 
kk. Dzielnicowy podkreślił, iŜ oprócz wymiernych wyników, realizowane są równieŜ 
czynności trudne do wyliczenia i całkowicie uzaleŜnione od taktyki pełnionych słuŜb. 
Omówione wyniki wskazują, Ŝe zdarzeń byłoby znacznie więcej, gdyby nie słuŜby 
wykonywane w czasie ponadnormatywnym, dzięki którym w dni i miejsca najbardziej 
zagroŜone kierowano zwiększoną liczbę kontroli policyjnych.  
 
Pisemna informacja w sprawie jw. stanowi załącznik do nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.6. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.7.   Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku. 
    1) powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poprosił o zgłaszanie 
kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. 
Zgłoszono kandydatury następujących radnych: 

1. Pan mgr  Bogdan Zdyb  - Przewodniczący 
2. Pan mgr Marek Huck  - członek 
3. Pan Maciej Jagielski  - członek 

Kandydaci  wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji 
Skrutacyjnej. 

Za powołaniem Komisji w ww. składzie głosowało 13 radnych, głosów 
przeciwnych i głosów wstrzymujących nie było. 
Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. 
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 2) Przewodniczący Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach  
na ławników p. Szczepan Mielczarek poinformował, iŜ po dokonaniu analizy 
dostarczonych dokumentów Zespół pozytywnie zaopiniował kandydaturę  
p. Wiesława Kwietnia na ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku stwierdzając, 
Ŝe kandydat przedstawił wszystkie wymagane dokumenty i spełnił wymogi określone 
w ustawie i rozporządzeniu, a osoba kandydata daje gwarancję rzetelnego 
wykonywania obowiązków ławnika.  

 
 3) po sporządzeniu i opieczętowaniu kart do głosowania oraz sprawdzeniu 

urny Komisja Skrutacyjna rozdała ww. karty radnym celem dokonania wyboru 
ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku. 
Przeprowadzono głosowanie tajne. 
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – p. mgr Bogdan Zdyb 
odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. 

 
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik  
nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 4) Na podstawie wyniku tajnego głosowania Przewodniczący Rady Gminy p. 
Zygmunt Pniewski stwierdził, Ŝe Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru 
ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2008  - 2011. 
 
Uchwała Nr IX/41/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy  p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod  
dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budŜecie gminy  na 2007 rok. 
Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ zwiększenia 
dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się w związku  
z planowanym zwiększeniem dochodów z tytułu sprzedaŜy działek budowlanych, 
zwiększenia dochodów w dziale 758 – RóŜne rozliczenia, dokonuje się w związku ze 
zgromadzeniem środków z tytułu lokat bankowych, zwiększenia dochodów w dziale 
801- Oświata i wychowanie, dokonano na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Nr FB.I-KŁ-3011-1/66/07 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego,  zwiększenia 
dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonano na podstawie pisma z 
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.AW-3011-1/64/07 w sprawie zwiększenia 
dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego oraz pisma Nr FB - 
UP - 3011-2/07 na cele informatyczne oraz zwiększenia przychodów dokonuje się w 
związku z koniecznością przygotowania dokumentacji technicznej na planowane do 
realizacji inwestycje w 2008 r. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący 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 IX/42/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 
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2) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  
od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2008 rok 
Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ stawki na rok 2008 
przedstawiają się następująco:  

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący 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 IX/43/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 13 do protokołu; 

 
3) o zmianie uchwały Nr XX/105/05 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków. 
 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iŜ w związku  
z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej dokonuje się 
zmiany kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie z kwoty 316 zł na kwotę 351 zł. 
  
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
 

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

- od gruntów  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha powierzchni  
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni  
- od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 
- od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 
 
 
–      0,71 zł 

 
–      3,74 zł 

 
 

–      0,20 zł 
 
–      0,59 zł 

 
 

–    17,70 zł 
 

–      8,86 zł 
 

–      3,84 zł 
 
 

–      6,23 zł 
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wstrzymujących nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr IX/44/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 14 do protokołu; 

 
4) określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 
 
Inspektor ds. Kadr p. Honorata Rosińska poinformowała, iŜ w związku  

ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela zobowiązano Gminy do podjęcia uchwał  
w sprawie określenia rodzajów oraz warunków sposobu przyznawania świadczeń 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący 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 IX/45/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 15 do protokołu; 

 
5) wyraŜenia zgody na likwidację Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego  

 w Ligocie Dolnej 56. 
 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ w związku  

z pismem Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Ligocie Dolnej,  
w procedurze likwidacji konieczne jest podjęcie przez wszystkie Rady Gmin - 
członków Zarządu uchwały wyraŜającej wolę likwidacji Komunalnego Związku 
Wodno-Ściekowego.  
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący 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 IX/46/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 16 do protokołu; 

 
6) o uchyleniu uchwały  Nr VIII/39/07 Rady  Gminy   w  Wilkowie z  dnia  

12 lipca 2007r. 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”. 

 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iŜ w związku  

z pismem Wojewody Opolskiego nr NK.III- AR- 0713-1- 263/2007 z dnia 13 sierpnia 
2007r. informującym, iŜ  organem właściwym do podejmowania czynności 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego jest Wójt Gminy wnosi się pod obrady sesji Rady Gminy 
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projekt niniejszej uchwały celem dostosowania się do wymogów 
określonych właściwymi przepisami. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący 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 IX/47/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 17 do protokołu; 

 
7) załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków wniesionej przez Panią 

ElŜbietę Boda. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek poinformował,  
iŜ w dniu 23 lipca 2007r. do Urzędu Gminy w Wilkowie wpłynęła skarga przekazana 
pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – wniesiona przez  
p. ElŜbietę Boda na działalność Wójta Gminy Wilków. 
     Po dokonaniu analizy dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracownika 
Urzędu Gminy i Wójta Gminy Wilków Komisja stwierdziła, Ŝe prace przy naprawie 
hydrantu w pobliŜu posesji p. E. Boda zostały wykonane za zgodą, pod nadzorem  
i z udziałem pracowników Urzędu Gminy oraz doprowadziły do usunięcia awarii,  
a tym samym umoŜliwiły, po krótkiej przerwie, pobór wody.  

Po usunięciu kaŜdej awarii wodociąg wymaga przepłukania, w celu usunięcia 
zanieczyszczeń i doprowadzenia do osiągnięcia właściwych parametrów wody.  

Prawidłowe wykonanie ww. prac zostało potwierdzone protokołem podpisanym 
przez uprawnionego przedstawiciela Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego  
z Ligoty Dolnej.  

Podnoszone przez skarŜącą zarzuty świadomego działania zmierzające  
do zagroŜenia Ŝycia i zdrowia jej rodziny są sformułowane w sposób nie znajdujący 
Ŝadnego uzasadnienia w stanie faktycznym.  

Komisja zauwaŜa, ze strona skarŜąca sama informuje, Ŝe zawiadomiła policję  
i prokuraturę o swoich obawach róŜnorodnego zagroŜenia dla jej rodziny.  
Biorąc pod uwagę powyŜsze Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy projekt 
uchwały w sprawie uznania zarzutów zawartych w skardze za bezzasadne. 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący 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 IX/48/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 18 do protokołu; 

 
Ad.9. 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. 
 
Pisemne sprawozdanie w sprawie jw. stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 
protokołu. 
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Ad.10. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.11. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.12. Radny Jan Binerat zwrócił się z zapytaniem o termin, w którym zostaną 
usunięte gałęzie z drzew rosnących przy drodze we wsi Wojciechów. 
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ sprawa  
ta naleŜy do Zarządu Dróg Powiatowych. Ze strony Gminy wpływają do Zarządu 
zgłoszenia informujące o potrzebie usunięcia gałęzi, natomiast Gmina nie ma wpływu 
na dokładne określenie terminu w jakim zostanie to wykonane. 
 
 Sołtys wsi Młokicie p. Edward Jaśnikowski, zwrócił się zapytaniem  
o moŜliwość zamontowania dodatkowej lampy oświetleniowej przy przystanku PKS  
w Młokiciu. 
 
 Wójt Gminy stwierdził, iŜ lampa we wskazanym miejscu jest  potrzebna, nie 
mniej jednak brak słupa energetycznego utrudnia zamontowanie dodatkowego 
oświetlenia. 
 
 Sołtys p. Maran Radziński zwrócił się z pytaniem o wynagrodzenie dla 
świetlicowego pod kątem nowo otwartej świetlicy Pągowie. 
 
 Wójt Gminy poinformował, iŜ  otrzymują małe wynagrodzenie stosownie  
do zakresu obowiązków, w związku z tym trudno jest pozyskać osobę do 
sprawowania tej funkcji. 
 
Ad.13. W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. Zygmunt Pniewski podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach  i  zamknął   
IX sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała:  
 


