
PROTOKÓŁ  Nr XI/07 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 listopada 2007r. 

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

w godz. 13
00
 – 1615.  

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 przywitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił  porządek 
obrad sesji: 
1. Otwarcie sesji.  
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Pokaz multimedialny na temat odnawialnych źródeł energii.  
4. Informacja nt.  funkcjonowania Izb Rolniczych na terenie Gminy Wilków. 
5. Interpelacje radnych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budŜecie gminy  na 2007r., 
2) obniŜenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa  obliczania podatku 

rolnego na obszarze Gminy Wilków  w  2008 roku, 
3) określenia  trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego 

gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, 
4) o zmianie uchwały Nr II/11/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 grudnia 2006r.  

w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień  
w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków,  

5) o zmianie uchwały Nr X/51/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 
2007r. w sprawie  określenia wysokości oraz szczegółowych warunków 
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,  
za warunki pracy i za wysługę lat oraz  innych składników wynagrodzenia,  
a takŜe wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego w roku 2008 – w drodze regulaminu, 

6) o zmianie  uchwały Nr XXVIII/135/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 
2006 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  
dla Gminy Wilków na lata 2006 – 2008, 

7) uchylenia uchwały Nr XXVII/164//01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 
2001r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy niŜ trzy lata, 

8) w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Centra 
kształcenia na odległość na wsiach (CKNONW)”, 

9) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, 
10)  w sprawie 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. 

7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków  
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 
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8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt  5  interpelacje radnych. 
9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
10.  Zapytania i wolne wnioski. 
11.  Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.  

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski 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 poinformował, iŜ Urząd 
Skarbowy w Namysłowie dokonał analizy oświadczeń majątkowych radnych 
stwierdzając następujące uchybienia: 
- w jednym oświadczeniu brak określenia przynaleŜności składników majątkowych, 
dochodów, zobowiązań, 
- w dwóch oświadczeniach brak wpisu w odpowiedniej rubryce w przypadku 
nieposiadania określonych składników majątku lub nieprowadzenia działalności 
gospodarczej, 
- w dwóch oświadczeniach błędy wynikające z porównania oświadczenia  
z zeznaniem rocznym PIT – niezgodność dochodów wykazanych w oświadczeniu  
z zeznaniem rocznym. 

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o szkoleniu, które 
odbędzie się 6 grudnia 2007r. w Domu Kultury w Wilkowie.  
  

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iŜ w dniu  
14 września 2007r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 7 września 2007r. o zmianie 
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów w związku z czym Radni, Wójt Gminy, Sekretarz  
i Skarbnik Gminy oraz Dyrektorzy placówek oświatowych będą zobowiązani  
do  ponownego złoŜenia oświadczenia lustracyjnego – po otrzymaniu pisemnego 
powiadomienia przez właściwy organ. Powiadomienia powinny być doręczone do 14 
grudnia 2007r., a oświadczenia lustracyjne – złoŜone w terminie 3 miesięcy od daty 
otrzymania powiadomienia.  
 
Ad.3. Prezentacje multimedialną na temat odnawialnych źródeł energii, a takŜe  
na temat zalet elektrowni wiatrowej przedstawił Kierownik Projektu p. Piotr 
Dziobkowski, który omówił profil działalności spółki EPA oraz historię  firmy i kierunki 
jej rozwoju.   
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zwrócił się z pytaniem 
o okres, przez który elektrownia wiatrowa jest eksploatowana? 

Kierownik Projektu p. Piotr Dziobkowski wyjaśnił, Ŝe okres ten wynosi 25 lat, 
amortyzacja natomiast  to okres 10 – 15 lat. 

 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zapytał, o kwestię 

odpowiedzialności za ewentualne szkody dokonane w czasie realizacji projektu? 
Kierownik Projektu p. Piotr Dziobkowski wyjaśnił, Ŝe odpowiedzialność 

za wyrządzone szkody ponosi wykonawca projektu. 
 
Prezentacja w wersji drukowanej stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.4. Informację na temat funkcjonowania Izby Rolniczej na terenie Powiatu 
Namysłowskiego przestawił Przewodniczący p. Wacław Bartoń, który przypomniał 
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historię funkcjonowania Izby Rolniczej. Poinformował równieŜ o podstawowej 
opiniotwórczej funkcji jaką pełnią Izby, a takŜe zaznaczył fakt, iŜ Izby Rolnicze pełnią 
role wspomagającą nie zaś decydującą w podejmowaniu kwestii dotyczących spraw 
rolników.  
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił się z pytaniem, o moŜliwość 
otrzymywania systematycznych sprawozdań dotyczących działalności Izby Rolniczej. 
 
 Przewodniczący Izby Rolniczej Powiatu Namysłowskiego p. Wacław Bartoń 
wyjaśnił, iŜ nie widzi przeszkód w systematycznym informowaniu Rady Gminy  
w Wilkowie o działalności Izb Rolniczych na tym terenie. ZauwaŜył, iŜ delegaci  
w osobach p. Wiesława Kwietnia i Zbigniewa Błaszczyka równieŜ mogą udzielać  
informacji w sprawach działalności Izby na terenie Gminy Wilków.    
 
Ad.5. Interpelacje wnieśli: 
- Radny p. Wiesław Kowalczyk - w sprawie złej jakości wody po wykonaniu  
czynności konserwacyjno – naprawcze urządzeń wodociągowych 
 - Radny p. Bogdan Środoń - w sprawie parkingu obok cmentarza komunalnego  
w Wilkowie. 
  
Ad.6. Przed przystąpieniem do podjęcia uchwał ustalono, iŜ w obradach sesji 
uczestniczy 11 radnych.     

 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał  

pod  dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
  

1) zmian w budŜecie gminy  na 2007r. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ dochody  
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 
zwiększa się w związku uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu podatku  
od czynności cywilnoprawnych.  

Dochody przeznacza się w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,  
na doposaŜenie pomieszczeń Remizy OSP w Bukowiu,  jako końcowy etap zadania 
pn. „Przebudowa Remizy OSP w Bukowiu”, w dziale 750 – Administracja publiczna  
i 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  
na zakup aktualnych programów komputerowych do obsługi ewidencji ludności  
oraz  do księgowości podatkowej. 
 
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 XI/56/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu; 
 

2) w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa  obliczania 
podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków  w  2008 roku. 
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Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ za podstawę 
obliczenia podatku rolnego przyjmuje się średnią cenę Ŝyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.  
Średnia cena skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów wyniosła 58,29 zł  
za 1dt. W porównaniu do roku ubiegłego gdy cena ta wynosiła 35,25 jest to wzrost  
o  22,77 zł za 1 dt. Proponowana cena 45,00 zł  jest niŜsza od ogłoszonej przez GUS 
o kwotę 13,29 zł . 
 
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 XI/57/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu; 
 

3) w sprawie określenia  trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku 
rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ ustawa o podatku 
rolnym wprowadziła moŜliwość zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw 
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.  Zastosowanie tego zwolnienia jest 
po podjęciu przez Radę Gminy uchwały określającej tryb i szczegółowe warunki  
tego zwolnienia. 
 
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 XI/58/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 
 

4) o zmianie uchwały Nr II/11/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 grudnia 2006r.  
w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  
od środków transportowych na terenie Gminy Wilków. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ zmiany stawek 
dokonano w związku ze zmianą obowiązujących przepisów ustawy o podatkach   
i opłatach lokalnych. Zmiana dotyczy opodatkowania podatkiem od środków 
transportowych samochodów cięŜarowych powyŜej 3,5 tony, a nie jak dotychczas  
od 3,5 tony.  
 
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 XI/59/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu; 
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5) o zmianie uchwały Nr X/51/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
15 października 2007r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych 
warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,  
za warunki pracy i za wysługę lat oraz  innych składników wynagrodzenia,  
a takŜe wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego w roku 2008 – w drodze regulaminu. 
 

Inspektor p. Honorata Rosińska poinformowała, iŜ  w związku z pismem 
Wojewody Opolskiego nr NK.III-AR-0713-1-327/2007 z dnia 07.11.2007r. wnosi  
się pod obrady sesji Rady Gminy projekt niniejszej uchwały, celem dostosowania  
jej do wymogów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
zasad techniki prawodawczej, które stanowi, iŜ w uchwałach nie powtarza się 
zapisów ustaw. 
 
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 XI/60/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu; 
 

6) o zmianie uchwały Nr XXVIII/135/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
dla Gminy Wilków na lata 2006 – 2008. 
 

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ uchwała w sprawie 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego została uchwalona 30 marca 2006r. 
Wieloletni Program Inwestycyjny  powinien być aktualizowany co najmniej raz w roku 
oraz powinien być spójny z uchwałą  budŜetową na dany rok budŜetowy.  
Zmiana  w poz. 1 załącznika polega na aktualizacji planowanych kwot wydatków 
natomiast w pozycji 6 i 7 tabeli, zmieniono okres realizacji zadania inwestycyjnego  
i dostosowano kwoty wydatków do projektu budŜetu na 2008 r. 

 
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 XI/61/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu; 
 

7) uchylenia uchwały Nr XXVII/164//01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
29 sierpnia 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy niŜ trzy 
lata. 
 

Kierownik Referatu p. inŜ. Jan Kamiński poinformował, iŜ w związku  
z pojawieniem się rozbieŜnych interpretacji prawnych w sprawie potrzeby 
podejmowania uchwał przez Radę Gminy dot. nabycia i zbycia mienia w formie 
darowizny przedkłada się niniejszy projekt uchwały. Rozwiązanie to pozwoli  
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na podejmowanie decyzji przez Radę Gminy w kaŜdym przypadku zbycia/nabycia 
mienia.  
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 XI/62/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 

8) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Centra kształcenia na 
odległość na wsiach (CKNONW)”. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ przedmiotem porozumienia 
jest ustalenie zasad współpracy przy realizacji projektu „Centra kształcenia  
na odległość na wsiach ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budŜetu państwa, realizowanego w  ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 mającego na celu zmniejszenie 
dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.  W wyniku tego porozumienia 
CKNONW wyposaŜy salę w następujący sprzęt  niezbędny do korzystania  
z programów do nauczania na odległość: - 9 zestawów komputerowych (stacja 
robocza, monitor, klawiatura, myszka) i laptopa wraz z oprogramowaniem 
systemowym, - 10 zestawów mebli biurowych (biurko z krzesłem), - sprzęt 
specjalistyczny pozwalający na korzystanie z komputera przez osobę 
niepełnosprawną, - faxtelefon, - drukarkę. Gmina zobowiązana jest do zapewnienia 
dostępu CKNONW do ogólnopolskiej sieci kształcenia na odległość utworzonej  
w ramach Projektu  - przez okres realizacji Projektu i przez  2 lata po jego 
zakończeniu.  
Po zakończeniu zadania sprzęt przechodzi na własność Gminy. 

 
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 XI/63/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 
 

9) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego. 
 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iŜ zgodnie  
z procedurą projekt  uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu,  
których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. Projekt uchwały dotyczy 
wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Przyszpitalnej Przychodni 
Ginekologiczno – PołoŜniczej głównie z uwagi na fakt, iŜ z kaŜdym rokiem zmniejsza 
się liczba porad udzielanych pacjentkom ubezpieczonym w NFZ oraz zmniejsza  
się teŜ wartość kontraktu podpisanego z funduszem. Przychodnia ta nie ulegnie 
likwidacji a udzielanie świadczeń i porad odbywać się będzie przez podmiot 
zewnętrzny, bez ograniczenia ich dostępności. 

 



 7 

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 XI/64/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 13 do protokołu; 
 

10) w sprawie 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 p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iŜ w związku  
ze zmianą ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, osoby pełniące funkcje 
publiczne zostały ponownie zobowiązane do złoŜenia oświadczenia lustracyjnego  
wg nowego wzoru. Ustawodawca nałoŜył na organ powołujący sekretarzy  
i skarbników gmin obowiązek powiadomienia ich o konieczności złoŜenia 
oświadczenia oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku. 
 
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 XI/65/07 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 14 do protokołu; 
 
Ad.7.  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 15 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski:  
- jakość wody z kaŜdym kolejnym rokiem będzie coraz lepsza, gwarancje taką daje 
fakt przejęcia wodociągów przez wyspecjalizowaną firmę EKOWOD natomiast  nie 
do uniknięcia jest fakt chwilowego zanieczyszczenia wody po dokonywanych 
konserwacjach, naprawach, płukaniach sieci i tym podobnych czynnościach 
wykonywanych na urządzeniach wodociągowych. 
- w sprawie interpelacji dotyczącej parkingu przy cmentarzu komunalnym  
w Wilkowie Wójt Gminy poinformował, iŜ zostanie on wykonany na działce 
stanowiącej własność Gminy Wilków, połoŜonej przy cmentarzu. Realizacja tego 
zadania nastąpi częściowo w czynie społecznym oraz ze środków budŜetu gminy.  
 
Ad.9.  Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzony został jednogłośnie. 
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Ad.10.  Pan Andrzej Dąbkiewicz właściciel firmy DAKAD z siedzibą w Wilkowie przy 
ul. Parkowej zwrócił się z prośbą do Rady Gminy w Wilkowie oraz Wójta Gminy 
Wilków o dokonanie modernizacji obecnie istniejącej drogi dojazdowej. Ze swojej 
strony p. Andrzej Dąbkiewicz złoŜył propozycję wykonania dokumentacji niezbędnej 
do tego celu. 
  

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iŜ istnieje potrzeba 
remontu tej drogi oraz nawierzchni ulicy ZboŜowej. Zadanie to musi być traktowane 
kompleksowo, gdyŜ obie drogi stanowią waŜny ciąg komunikacyjny zarówno  
dla właścicieli istniejących firm, jaki dla mieszkańców wsi Wilków. Propozycja firmy 
DAKAD dotycząca dokumentacji zostanie rozwaŜona, a takŜe rozeznane zostaną 
moŜliwości pozyskania na ten cel środki unijne.  
 
Ad.11. W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował  zebranym  za  udział  w  obradach  i  zamknął   
XI sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
 
 

 


