
PROTOKÓŁ  Nr XIX/08 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008r. 

 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   
w  godz. 1500 – 1610. 
 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 inż. Teresa Żółtaszek 
- Kierownik Referatu - Pan Kazimierz Olchawa 
- 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 - p. Zygmunt Pniewski, który 
stwierdził prawomocność obrad i przywitał zebranych. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poinformował, iż zgłoszony 
został wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji uchwały w sprawie 
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-
Reumatologicznych z siedzibą w Kup.  

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poddał pod głosowanie wniosek  
o przyjęcie do porządku obrad uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.  

 
Za winsokiem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie.  

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przedstawił  

porządek obrad sesji:   
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2008 rok,  
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Wilków, 
3) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, położonej w Pągowie 

stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy  
w Opolu, 

4) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-
Reumatologicznych z siedzibą w Kup. 

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 XIX sesji Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zwrócił  

się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Wniosków do porządku obrad sesji nie zgłoszono. 

  
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski wyraził słowa 
uznania dla radnych, sołtysów i rad sołeckich za zapał i zaangażowanie, z jakim 
organizują imprezy plenerowe we wsi Krzyków, Pągów i Idzikowice.  
 
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 budżecie gminy na 2008 rok. 
 

             Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż przesunięć  
wydatków w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonano z uwagi  
na to, że w miesiącu lipcu i sierpniu jednostki straży pożarnej z Wilkowa i Bukowiu 
uczestniczyły w wielu akcjach pożarniczych, co spowodowało zużycie dużej ilości 
paliwa i zaangażowania dodatkowych nakładów finansowych. Zwiększenia 
planowanych wydatków dokonano w dziale 756 – Dochody od osób prawnych,  
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  
dla sołtysów dokonujących poboru podatków. Zwiększenia dochodów i wydatków w 
dziale 852 - Pomoc społeczna, dokonano na podstawie pisma FB.I-AW-3011-1/63/08 
z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12.08.2008 r. w sprawie zwiększenia 
dotacji celowej z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie miesięcy lipiec – wrzesień 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym  
do alimentów.  
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących – 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIX/109/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r., stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu; 
 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Wilków. 

 
Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, że zgodnie z ustawą  

o zagospodarowaniu przestrzennym planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap to opracowanie studium, w którym określa 
się m.in. cele polityki przestrzennej gminy, lokalne zasady zagospodarowania 
przestrzennego. Studium uwzględnia szereg uwarunkowań wynikających  
w szczególności z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia 
terenu, stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, stanu środowiska, 
warunków i jakości życia mieszkańców, potrzeb i możliwości rozwoju wsi, stanu 
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prawnego gruntów. Podczas opracowywania zmian studium odbywały się spotkania 
z mieszkańcami i przedstawicielami wsi - Sołtysami i Radami Sołeckimi, podczas 
których na podstawie dotychczasowego stanu zagospodarowania ustalano 
możliwości kierunków rozwoju gminy przyjmując walory przyrodnicze, kulturowe  
i społeczne.   

  
Projektant planu zagospodarowania przestrzennego p. mgr Helena Nowik 

wyjaśniła, że plan miejscowy obowiązuje do czasu uchwalenia jego zmian. Plan ten 
uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozstrzygając 
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. W planie zapisane 
zostały następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej wynikające  
z przyjętych rozwiązań, które należą do zadań własnych Gminy: 
 - projektowane drogi gminne o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m – 
publiczne o łącznej długości około 3000mb dla obsługi planowanej zabudowy 
mieszkaniowej,  
- projektowana sieć wodociągowa na terenach nowej zabudowy – ok. 3000mb, 
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej do obsługi istniejącej i planowanej 
zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności o łącznej długości około 7500mb, 
- projektowane oświetlenie uliczne na terenach planowanej zabudowy wsi  
ok. 3000mb. 

Opracowany obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
Wilków określa ściśle przeznaczenie terenu. Jeżeli zostanie uchwalone studium,  
to rozwiązania muszą być zgodne ze studium, nie można w planie zmieniać 
kierunków już określonych. Wniesione wnioski i uwagi do opracowywanego planu 
miejscowego i jeżeli mieściły się w określonych w studium kierunkach zostały 
uwzględnione. Zarówno wnioski do planu miejscowego jak i uwagi do projektu planu 
mogą być składane przez: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej. W przypadku składania uwag do projektu planu 
ustawodawca wskazał również formę – uwagi muszą być wniesione na piśmie lub w 
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zmiana 
planu miejscowego powoduje konieczność przeprowadzenia całej procedury, jaka 
obowiązuje przy jego uchwalaniu.  
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż nie zgłoszono 
uwag do projektu planu  w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu, które 
odbyło się w dniach od 19 marca do 21 kwietnia 2008 roku  i w okresie 14 dni  
tj. do 6 maja 2008 roku. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących – 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XIX/110/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków, stanowi załącznik nr 5 do protokołu; 
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3) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, położonej  

w Pągowie stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 
w Opolu. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż uwzględniając 
wniosek mieszkańców dotyczący urządzenia terenu rekreacyjno-sportowego,  
na którym planuje się usytuowanie strzelnicy sportowa, postanowiono wszcząć 
procedurę związaną z nabyciem terenu określonego w projekcie uchwały. Działka 
położona jest przy drodze powiatowej Wojciechów – Pągów i stanowi nieużytek. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących – 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XIX/111/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości, położonej w Pągowie stanowiącej własność Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, stanowi załącznik nr 6 do protokołu; 
 

4) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego  
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-
Reumatologicznych z siedzibą w Kup. 
 
Sekretarz Gminy Wilków p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała,  
iż projekt uchwały przedłożony został przez Zarząd Województwa Opolskiego, który  
zwrócił się do Wojewody Opolskiego oraz wszystkich samorządów terytorialnych  
w województwie opolskim, których ludności Zakład udziela świadczeń zdrowotnych,  
z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Procedura przekształcenia 
Zakładu nastąpi poprzez utworzenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością ze 
100% udziałem Samorządu Województwa oraz likwidację samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
Powstała spółka z o.o. utworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który przejmie  
i będzie prowadził dotychczasową działalność medyczną prowadzoną przez  
SP Zespół Szpitali Pulmonologiczno -Reumatologicznych w Kup.  
Świadczenia dla osób uprawnionych w dalszym ciągu będą udzielane nieodpłatnie 
na podstawie cesji kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących – 1. 
Uchwałę podjęto większością głosów. 

Uchwała Nr XIX/112/08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup, stanowi załącznik  
nr 7 do protokołu; 
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Ad.5. Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy  
Wilków p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych 
zarządzeń oraz ich treści, jak również o ogłoszonych przetargach  
oraz o podejmowanych działaniach. Przedstawił też stan realizacji uchwał Rady 
Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. 
 
Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków  
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 8 do protokołu 
 
Ad.6. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.7. Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzony został jednogłośnie. 
 
Ad.8. Radny p. Sylwester Gaweł złożył podziękowanie dla OSP Wilków za sprawne 
przeprowadzenie akcji gaszenia pożaru zboża.  
 
 Mieszkaniec wsi Wilków p. Radosław Kilan złożył podziękowanie Radzie 
Gminy w Wilkowie za przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków, 
który pozwoli wielu mieszkańcom realizować budowę własnego domu.  
 
 Radny p. Jan Binerat przypomniał o sprawie koniczności uporządkowania 
drzewach przy drodze powiatowej we wsi Wojciechów.  
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski przypomniał o zbliżających się 
dożynkach gminnych oraz zaprosił wszystkich do udziału w uroczystościach. Poprosił 
również, aby wieńce dożynkowe dowieźć w miarę własnych możliwości do Lubskiej.  
 
Ad.9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XIX sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
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