
PROTOKÓŁ  Nr XX/08 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 września 2008r. 

 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   
w  godz. 1300 – 1530. 
 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 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 oraz przedstawił porządek 
obrad sesji:   
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat stanu bezrobocia na terenie 

Powiatu Namysłowskiego i Gminy Wilków. 
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku. 
5. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek oświatowych. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2008 rok,  
2) przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, 
3) opinii do projektu planu aglomeracji Namysłów, 
4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Wilków. 
8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków  

oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 
9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 6 interpelacje radnych. 
10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy. 

 
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 podziękował 
Wójtowi Gminy Wilków, pracownikom Urzędu Gminy oraz Radnemu, Sołtysowi  
i mieszkańcom wsi Lubska za zaangażowanie w organizację Dożynek Gminnych. 
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Ad.3. Informację Powiatowego Urzędu Pracy na temat stanu bezrobocia na terenie 
Powiatu Namysłowskiego i Gminy Wilków przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy p. mgr Zbigniew Juzak. Poinformował, iż stopa bezrobocia w powiecie 
namysłowskim na koniec lipca 2008r. wynosiła 12,4% w porównaniu  
do poprzedniego miesiąca (czerwca 2008r.) spadła o 0,6%, a w porównaniu  
do stycznia 2008r. spadła o 4%. Bezrobocie w Gminie Wilków przestawia się 
następująco: bezrobotni – 190, w tym kobiety – 131, z prawem do zasiłku – 42,  
w tym kobiety – 24. W okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku wsparciem  
w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zostały objęte 104 osoby  
z gminy Wilków natomiast wsparcie ze strony doradztwa zawodowego w postaci 
porad i informacji zawodowych w roku bieżącym uzyskało 118 osób bezrobotnych. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat stanu bezrobocia na terenie 
Powiatu Namysłowskiego i Gminy Wilków stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.4. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku 
przedstawiła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek. Poinformowała,  
iż uchwałą Nr XII/66/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. ustalono 
dochody budżetowe na 2008 rok w wysokości 10.697.530 zł. Na dzień 30.06.2008r. 
planowane dochody budżetowe wzrosły do kwoty 11.541.704,27 zł, tj. o 7,9%.  
Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2008 r. wynosił: 
- dochody własne i subwencje - 8.920.578,00 
- dotacje celowe na zadania zlecone  - 1.702.220,27 
- dotacje celowe na zadnia własne - 918.906,00 
Dochody budżetowe na koniec I półrocza br. zostały wykonane na poziomie 56%  
a wydatki w 42%. Wynika to z faktu, że główne zadania inwestycyjne w gminie 
zostały rozpoczęte w okresie II półrocza. 
 Planowane przychody w kwocie 150.000 zł wzrosły na dzień 30.06.2008r.   
do kwoty  684.900 zł. Wzrost przychodów jest wynikiem wprowadzenia do budżetu  
tzw. ”wolnych środków” w kwocie 314.900,00 zł oraz planowanego kredytu w kwocie 
220.000,00zł. Natomiast wydatki budżetowe uchwalone przez Radę Gminy  
w Wilkowie ww. uchwałą w wysokości 10.678.353 zł i wzrosły na koniec okresu 
sprawozdawczego do kwoty 12.057.804,27 zł. Planowane rozchody na dzień 
30.06.2008 roku to kwota 168.800 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę dwóch 
rat kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej  
i modernizację Szkoły Podstawowej w Bukowiu oraz 12 rat z tytułu kredytu na zakup 
i karosację samochodów pożarniczych dla OSP w Bukowiu. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.5. Dyrektorzy placówek złożyli pisemne sprawozdanie z działalności gminnych 
jednostek oświatowych. W treści sprawozdań zawarte zostały informacje  
o działalności dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńczej placówek.  
Ponadto Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wilkowie p. mgr Roman Półrolniczak  
w uzupełnieniu informacji poinformował, iż obecny stan uczniów to 202 osoby  
i 20 nauczycieli. Zaproponował również, aby Radni złożyli wizytę w Gimnazjum i sami 
przekonali się o skuteczności zarządzania placówką. 
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Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu p. mgr Tadeusz Młynarski 
zwrócił uwagę na fakt wzrostu liczby dzieci uczęszczających do szkoły, a także 
wystosował zaproszenie do zwizytowania jego placówki przez Radnych. 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach p. mgr Krystyna 
Sochalska przyłączyła się do zaproszeń oraz zwróciła uwagę, iż placówka, którą 
prowadzi zajmuje jedne z najwyższych lokat w różnego rodzaju konkursach  
i olimpiadach. Ponadto poinformowała, iż w obecnym czasie oprócz prac remontowo 
-budowlanych, jakie toczą się w jej placówce na pierwszy plan wysuwa się potrzeba 
doprowadzenia ciepłej wody oraz budowa kotłowni. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb złożył podziękowanie 
za artystyczną część przygotowaną przez szkoły na dożynki gminne w Lubskiej. 
Wiceprzewodniczący stwierdził na postawie opinii dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych w Namysłowie, że uczniowie z wilkowskiego Gimnazjum  
są najlepszymi uczniami w namysłowskich liceach i technikach. Podkreślił  
też potrzebę doprowadzenia ciepłej wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Idzikowicach. 
  

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt zwrócił uwagę, iż z każdym kolejnym rokiem 
wzrastają wymagania w stosunku do roli szkoły w życiu młodego człowieka. Placówki 
oświatowe na terenie Gminy Wilków prowadzone są na wysokim poziomie  
i z każdym kolejnym rokiem udoskonalane jest ich funkcjonowanie, co jest zasługą 
zarówno Dyrektorów, jak i nauczycieli. Opieka nad rozwojem młodego człowieka  
w dobie ciągle wzrastających zagrożeń jest coraz trudniejsza, tym bardziej należą  
się słowa uznania dla Dyrektorów Szkół, że stają naprzeciw tym wymaganiom 
pokazując, jak sobie z nimi radzić.  
 
Sprawozdania z działalności gminnych jednostek oświatowych stanowią załączniki 
od nr 6 do nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.6. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.7. 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 zwiększenie 
dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się w związku z pozyskaniem 
środków z odsetek w wyniku lokowania wolnych środków natomiast w dziale 853 – 
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, w związku z podpisaniem przez 
gminę umowy i przystąpieniem GOPS do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
pn. „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”. Wydatki zwiększa się w  dziale  700  – 
Gospodarka mieszkaniowa, na wydatki bieżące na terenie gminy i w dziale 853 - 
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, na wydatki związane  
z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pn. „Nowe kwalifikacje – nowe 
perspektywy”. Przeniesienia wydatków dokonano w związku ze zmieniającymi się 
kosztami realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych. Wielkość 
planowanych wydatków musi odpowiadać kosztorysom i mieć odzwierciedlenie  
w budżecie gminy. 
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Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XX/113/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r., stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu; 
 

2)  przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż z analizy 
zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków wynika, 
iż opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji 
elektrowni wiatrowych jest zgodne z ustaleniami uchwały Rady Gminy w Wilkowie. 
Obszar objęty uchwałą położony jest na terenie gminy Wilków w obrębach 
geodezyjnych Pszeniczna, Pągów, Bukowie, Wojciechów na terenach rolniczych  
i nieużytkach o ograniczonej przydatności do innych celów (budownictwo 
przemysłowe, mieszkalnictwo, rekreacja). Rozwiązania przyjęte w planie mają 
umożliwić realizację zespołu elektrowni wiatrowych przy uwzględnieniu ochrony 
walorów przyrodniczych oraz uwarunkowań środowiskowych, przy zachowaniu 
zasady zrównoważonego rozwoju. Zakres planu musi uwzględniać elementy 
określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XX/114/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych, stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 

3)  opinii do projektu planu aglomeracji Namysłów. 
 

Kierownik Referatu Kazimierz Olchawa poinformował, iż Wojewoda Opolski 
wyznaczył aglomerację Namysłów, położoną na obszarze gmin: Namysłów 
Domaszowice, Świerczów, Wilków. Wyznaczenie obszaru aglomeracji spowoduje 
poprawę stanu środowiska na tym obszarze oraz podniesienie poziomu życia 
mieszkańców objętych aglomeracją. Równocześnie umożliwia pozyskanie środków 
finansowych na realizację inwestycji związanych z wyznaczoną aglomeracją  
z funduszy strukturalnych oraz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XX/115/08 w sprawie opinii do projektu planu aglomeracji Namysłów, 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 

 
4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Wilków. 
 

Kierownik Referatu Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano ponieważ wpłynął do Urzędu wniosek o nabycie przedmiotowej działki 
przez dotychczasowego dzierżawcę. Ze względu na fakt, że działka nie może być 
zbyta w drodze przetargu, ponieważ nie ma dostępu do drogi, proponuje sie zbyć ją 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na poprawę warunków zagospodarowania 
jego nieruchomości przyległej. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 1. 
Uchwałę podjęto większością głosów. 

Uchwała Nr XX/116/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu; 
 
Ad.8. 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 14 do protokołu.  
 
Ad.9.  Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.10. Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzony został jednogłośnie. 
 
Ad.11. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb złożył wniosek,  
aby w najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy przygotowali kosztorys budowy 
kotłowni dla szkoły i przedszkola w Idzikowicach. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poddał wniosek  

pod głosowanie. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 1. 
Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Gminy p. mgr Bogdana Zdyba został przyjęty 
większością głosów. 
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Radny p. Marek Bratosiewicz przypomniał, iż problem ocieplenia szkoły  
w Idzikowicach był podnoszony wielokrotnie, rozpatrując go należy pamiętać  
o konsekwencjach, jakie wynikną z rozdzielenia ogrzewania szkoły i osiedla  
w Idzikowicach. 
 

Radny p. Maciek Jagielski zapytał, czy sprzedaż działki w Pagowie nie 
ograniczy dojazdu do sąsiednich działek. 
  

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż przeznaczona  
do zbycia działka nie posiada dojazdu, dlatego została przeznaczona  
na powiększenie przyległej działki i nie spowoduje to żadnej zmiany w dojazdach  
do innych działek 
 

Radny Jan Binerat zapytał o termin wystawienia na sprzedaż gruntów  
w Krzykowie. 
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż Agencja 
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu przeznaczyła do sprzedaży 
grunty rolne w Krzykowie o powierzchni: 17,68ha, 20,13ha, 22,44ha  
i 19,74ha. Termin przeprowadzenia przetargu nie został jeszcze przez Agencje 
ustalony. 
 
Ad.12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XX sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
Protokołowała: 
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