
PROTOKÓŁ  Nr X/07 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2007r. 

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

w godz. 13
00
 – 1450.  

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 11 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 przywitał zebranych i przedstawił  porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji.  
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3.  Interpelacje radnych. 
4.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budŜecie gminy  na 2007rok, 
2) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego 
funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – 
wychowawcze w roku 2008, 
3) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy  
oraz innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości oraz szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2008 -  
w drodze regulaminu, 
4) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” Spółka z o.o., 
5) uchwalenia cen i stawek (taryf) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 
6) o zmianie uchwały Nr XXV/116/97 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
25 marca 1997r. w sprawie przystąpienia gminy Wilków do Programu „Odnowa 
Wsi w województwie opolskim”, 
7) powierzenia Radnemu Gminy reprezentowania Gminy Wilków w Zgromadzeniu 
Związku Gmin Śląska Opolskiego w zastępstwie Wójta. 

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. 
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8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad  X 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. 

 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt  Pniewski wyraził podziękowanie  
dla Pani Marii Staniec – sołtys wsi Idzikowice oraz wszystkim osobom 
zaangaŜowanym w przygotowanie imprezy plenerowej pn. Święto pieczonego 
ziemniaka zorganizowanej w Idzikowicach.  
 
Ad.3.  Interpelacji nie wniesiono. 
 
 Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy  p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał  
pod  dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budŜecie gminy  na 2007rok. 
Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ zwiększenia 

dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie, dokonano w związku ze  zwrotem 

dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkół Katolickich w Częstochowie. Uzyskane dochody  zostaną przeznaczone  
na sfinansowanie następujących wydatków: w dziale 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa, na usługi związane z podziałem i wyceną działek budowlanych,  
w dziale 801- Oświata i wychowanie,  na działalność sportową ( dotyczy wyjazdu 
dzieci na zawody sportowe), w dziale 852 – Pomoc społeczna, na wypłatę dodatków 

mieszkaniowych. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr X/49/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu; 
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2) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków 
specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – 
wychowawcze w roku 2008. 
 
 Inspektor ds. Kadr p. Honorata Rosińska poinformowała, iŜ w związku  
z obligatoryjnym obowiązkiem wynikającym z ustawy – Karta Nauczyciela organy 
prowadzące  zobowiązano do corocznego podjęcia uchwały w sprawie 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 11 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr X/50/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu; 
 

3) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych 
składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2008 – 
 w drodze regulaminu. 

 Inspektor ds. Kadr p. Honorata Rosińska wyjaśniła, iŜ zgodnie z przepisami 
ustawy Karta Nauczyciela organy prowadzące placówki oświatowe, a będące 
jednostką samorządu terytorialnego zobowiązane są do corocznego uchwalania 
regulaminu określającego wysokość przyznawanych nauczycielom dodatków. 
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 
Zapisy i stawki zawarte w uchwale nie uległy zmianie. Wprowadzono dodatkowy 
zapis dot. dodatku za wysługę lat. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr X/51/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu; 
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4) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju  

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów  
i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o.. 

 
Prezes Spółki „EKOWOD” p. Artur Masiowski poinformował, iŜ Spółka, 

zgodnie z celem jej powołania przez gminę Namysłów, wyspecjalizowała się przede 
wszystkim w zakresie infrastruktury wodno–kanalizacyjnej. Roczne nakłady  
na inwestycje w tym zakresie przekraczają 1500 000 zł. 
 Poczynione przez Spółkę inwestycje ukierunkowane są przede wszystkim  
na pozyskanie nowych, stałych odbiorców usług. „EKOWOD” odpowiedzialny  
jest ponadto za sprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  
na terenie miasta i gminy Namysłów oraz gminy Wilków, Świerczów i Domaszowice. 
Obliguje to firmę do jej ciągłej rozbudowy i modernizacji, co uwzględnione  
jest w planach na lata 2008 – 2010. Oprócz tego planowane inwestycje mają równieŜ 
objąć stacje uzdatniania wody oraz oczyszczalnię ścieków.  
 Zarząd Spółki  „EKOWOD” w porozumieniu z Gminą Namysłów postanowił 
opracować kompleksowy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji, skupiając  
się przede wszystkim na gospodarce wodociągowej. WdroŜenie tego planu niesie  
za sobą usystematyzowanie prac na rzecz rozwoju infrastruktury wodociągowej  
na terenie gminy Namysłów, Wilków, Domaszowice i Świerczów , jak równieŜ będzie 
miało wpływ na sprawną gospodarkę finansową Spółki, korzyści wynikające  
z wprowadzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych to między innymi:  

- skuteczniejsze planowanie inwestycji (określenie szczegółowych procedur 
związanych z całością prac w trakcie realizacji inwestycji);  

- jasne i przejrzyste zasady rozdysponowania środków;  
- wydłuŜenie horyzontu planowania inwestycyjnego do kilku lat;  
- moŜliwość dokładnego opracowania wszystkich potrzebnych informacji o inwestycji 
oraz dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia jej realizacji. 
   

Pan Roman Kania – Kierownik zespołu ds. kanalizacji dokonał multimedialnej 
prezentacji nt. funduszu spójności oraz rozwiązania 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 11 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała Nr X/52/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 
5) uchwalenia cen i stawek (taryf) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, 

 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski na podstawie art. 24 a ust. 2 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) wniósł o podjęcie 
uchwały w sprawie cen i opłat (taryf) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 
Gminy Wilków na okres od 1.11.2007 r. do 30.04.2009 r. 

 
Wniosek Wójta Gminy Wilków w sprawie uchwały w sprawie cen i opłat (taryf) 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr X/53/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu; 

 
6) o zmianie uchwały Nr XXV/116/97 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

25 marca 1997r. w sprawie przystąpienia gminy Wilków do Programu „Odnowa Wsi 
w województwie opolskim”. 
 
 Kierownik referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ Program ten ma  
na celu przede wszystkim aktywizację lokalnej społeczności wiejskiej  
oraz uatrakcyjnienie jej Ŝycia kulturalnego. Przystąpienie do Programu stwarza 
moŜliwość pozyskiwania środków unijnych. Programem zostają objęte sołectwa: 
Jakubowice, Pągów i Lubska. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr X/54/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu; 

 
7) powierzenia Radnemu Gminy reprezentowania Gminy Wilków  

w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego w zastępstwie Wójta. 
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 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zgłosił kandydaturę 
Przewodniczącego Rady Gminy p. Zygmunta Pniewskiego do reprezentowania 
Gminy Wilków w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego.  
  

Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski wyraził zgodę na pełnienie 
tej funkcji. 
 Więcej kandydatur nie zgłoszono.  
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych i głosów 

wstrzymujących nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr X/55/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 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. 
 
Pisemne sprawozdanie w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.6. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.7.  Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzony został jednogłośnie. 
 
Ad.8.  Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zgodnie z art. 24h ust 12 ustawy  
o samorządzie gminnym przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złoŜonych 
przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych. 
 
Pismo zawierające analizę oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 13  
do protokołu. 
  
Ad.9. W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy   
p. Zygmunt Pniewski podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach  i  zamknął   
X sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
Protokołowała:  


