
PROTOKÓŁ Nr XXI/08 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 listopada 2008r. 

 
 Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1300 – 1550. 
 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 oraz zwrócił  
się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poinformował, iż zgłoszony 
został wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wilków oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji Rady 
Gminy w Wilkowie w sprawie propozycji podziału Narodowego Funduszu Zdrowia na 
sześć funduszy regionalnych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał pod 

głosowanie wniosek o przyjęcie do porządku obrad ww. projektów uchwał. 
 

Za wnioskiem głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych - 5, głosów 
wstrzymujących - 1. 

Wniosek przyjęto większością głosów.  
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przedstawił  
porządek obrad sesji:   
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Informacja na temat działania Izb Rolniczych na terenie Gminy Wilków. 
4. Informacja o planowanych zmianach w ubezpieczeniach rolniczych. 
5. Sprawozdanie z działalności bibliotek działających na terenie Gminy Wilków. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2008 rok, 
2) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 

rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2009 roku, 
3) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  

od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2009 rok, 
4) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego 

funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku 2009, 
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5) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagrodzenia, a także 
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu, 

6)  uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2009, 

7) zgłoszenia kandydata Gminy Wilków do Powiatowej Rady Zatrudnienia  
w Namysłowie, 

8) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży 
pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wilków, 

10) przyjęcia rezolucji Rady Gminy w Wilkowie w sprawie propozycji podziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia na sześć funduszy regionalnych. 

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 XXI sesji Rady Gminy. 
  
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poinformował, 
iż w analizie oświadczeń majątkowych radnych dokonanej przez Urząd Skarbowy  
w Namysłowie stwierdzono jedno uchybienie w postaci niewypełnienia  
rubryk dotyczących określenia składników majątku, nieprowadzenia działalności 
gospodarczej itp. Ponadto zgodnie z art. 24h ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym 
złożony został wniosek o kontrolę jednego oświadczenia przez Urząd Kontroli 
Skarbowej w Opolu. 
 
Ad.3. Informację na temat działania Izb Rolniczych przedstawił p. Marek Froelich - 
Wiceprezes Zarządu Izb Rolniczych w Opolu. Omówił zagadnienia dotyczące: 
- obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych przez rolników, gdzie obowiązek 
ubezpieczenia przez producenta rolnego, co najmniej 50% powierzchni upraw będzie 
spełniony, jeżeli w okresie 12 miesięcy, od dnia 1 lipca 2008r. producent rolny 
zawrze umowę ubezpieczenia z wybranym ubezpieczycielem, 
- podniesienia kwot mlecznych, 
- sposobu naliczania dopłat bezpośrednich, 
- kalkulacji opłacalności produkcji żyta i pszenicy. 
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zapytał, czy planowane są zmiany w systemie 
podatkowym. 

Wiceprezes p. Marek Froelich poinformował, iż jest to trudne zadanie  
ze względu na bardzo ciężką sytuacje polskiego rolnictwa niemniej jednak czynione 
są w tym kierunku wstępne ustalenia opłacalności zmiany. 
 
Ad.4. Informację o ubezpieczeniach rolniczych przedstawiła Kierownik Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kluczborku p. Anna Majcher. Omówiła 
zagadnienia dotyczące przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,  
w tym: 
- osoby kwalifikujące się do obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego, 
- inne ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania pracy w ramach umowy 
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agencyjnej, umowy zlecenia przez rolnika. 

Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kluczborku  
p. Anna Majcher poinformowała również, iż w Ogólnokrajowym Konkursie 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstw indywidualnych drugie 
miejsce zajął p. Wiesław Kowalczyk – Radny Gminy w Wilkowie. Podczas wizytacji 
gospodarstw zwracano uwagę na porządek w obrębie podwórzy, stan budynków 
inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory  
i inne zabezpieczenia, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi i bytowania 
zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej oraz estetykę gospodarstw. 
 
Ad.5. Radni nie wnieśli pytań ani uwag do sprawozdań z działalności bibliotek 
działających na terenie Gminy Wilków. 
 
 Bibliotekarz p. Maria Staniec zwróciła uwagę na niską jakość obecnego 
księgozbioru biblioteki w Idzikowicach. Wynika to z długoletniego użytkowania 
woluminów. Najpilniejsza z potrzeb tej biblioteki to uzupełnienie, a także wymiana 
części księgozbioru. W związku z tym zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie 
środków finansowych na ten cel.  
  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż należy w tej 
sprawie złożyć wniosek do Urzędu Gminy.  
 
Pisemne sprawozdania z działalności bibliotek działających na terenie Gminy Wilków 
stanowią załączniki do protokołu od nr 4 do nr 6. 
 
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 zwiększenia 

dochodów w załączniku Nr 1, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano 
w związku z pozyskaniem środków ze sprzedaży nieruchomości po likwidacji 
Związku Wodno – Ściekowego w Ligocie Dolnej, a także z tytułu wpływu refundacji 
środków z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem bezrobotnych  
w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zwiększenia dochodów w dziale 
801 – Oświata i wychowanie, dokonano w związku z otrzymaną refundacją środków 
na zorganizowane Centra kształcenia na odległość na wsiach w Wilkowie  
i Idzikowicach. W załączniku Nr 2 wydatki zwiększono: 
- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, na wydatki związane z obsługą kredytu  
w BGK na sfinansowanie dokumentacji technicznej dot. kanalizacji oraz na wpłatę 
na rzecz izb rolniczych, 
- w dziale 400 - na sfinansowanie wymiany hydrantów w ilości 30 szt. na terenie 
gminy, 
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na wynagrodzenia dla zatrudnionych  
w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 
- w dziale 710 – Działalność usługowa, na wydatki majątkowe związane  
z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków 
- w dziale 750 - Administracja Publiczna, na wydatki związane z zakupami na rzecz 
gminy, 
- w dziale 754 – na sfinansowanie dodatkowych robót w związku z remontem 
Remizy OSP w Wilkowie, 
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- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na wydatki związane z zatrudnieniem 
bezrobotnych i wydatki związane ze zorganizowaniem CKNONW w Wilkowie  
i Idzikowicach. 
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na wydatki związane 
z oświetleniem placów i ulic.  
Natomiast w załączniku Nr 3 Dokonano przeniesienia wydatków na wniosek 
kierowników jednostek organizacyjnych. 

 
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 XXI/117/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu; 

 
2) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 

rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2009 roku. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż za podstawę 
obliczenia podatku rolnego przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. Prezes GUS  
w dniu 17 października 2008r. ogłosił komunikat, że średnia cena skupu żyta  
za okres pierwszych trzech kwartałów wyniosła 55,80 zł za 1 dt. Rada Gminy 
korzystając ze swoich uprawnień może obniżyć ogłoszoną w komunikacie GUS cenę 
skupu żyta – podejmując odpowiednią uchwałę. Proponowana cena 45,00 zł jest 
niższa  
od ogłoszonej przez GUS o kwotę 10,80 zł. 
 
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 XXI/118/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2009 roku, 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu; 
 

3) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku  
od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2009 rok. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż stawki 
podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają 
corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 
roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Uchwalone przez Radę 
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Gminy stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek ogłoszonych przez 
Ministerstwo Finansów. 
 
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 XXI/119/08 w sprawie określenia wysokości stawek  
oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków 
na 2009 rok, stanowi załącznik nr 9 do protokołu; 

 
4) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego 

funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku 2009. 
 

Inspektor ds. Kadr i Oświaty p. Honorata Rosińska poinformowała, iż w związku  
z obligatoryjnym obowiązkiem wynikającym z ustawy – Karta Nauczyciela organy 
prowadzące zobowiązano do corocznego podejmowania uchwały w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 
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 XXI/120/08 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród  
dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli  
za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  
w roku 2009, stanowi załącznik nr 10 do protokołu; 

 
5) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  
i za wysługę lat oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości  
oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego  
w roku 2009 – w drodze regulaminu. 

 
 Inspektor ds. Kadr i Oświaty p. Honorata Rosińska poinformowała,  
iż art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zobowiązuje 
organy prowadzące placówki oświatowe, a będące jednostką samorządu 
terytorialnego, do corocznego uchwalania regulaminu określającego wysokości 
przyznawanych nauczycielom dodatków. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 
grudnia danego roku kalendarzowego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. mgr Bogdan Zdyb zwrócił 
uwagę, iż kwoty zawarte w regulaminie są niezmienione, od co najmniej 2 lat. Zatem 
uważa, iż należy zastanowić nad możliwością podwyższenia kwot dodatków. 
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Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż obecny 

sposób naliczania wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę 
lat oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego jest sprawiedliwy. 
Funkcjonujący poprzednio procentowy sposób rozliczania powodował, iż ww. dodatki 
rosły w szybkim tempie. Obecnie wysokość dodatków porównywalna jest  
do wysokości tego rodzaju świadczeń w sąsiednich gminach. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 1, głosów 

wstrzymujących – 0. 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Uchwała Nr XXI/121/08 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych 

warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,  
za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagrodzenia, a także 
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego w roku 2009 – w drodze regulaminu, stanowi załącznik nr 11 
do protokołu; 

 
6) uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2009. 
 

Podinspektor ds. Kultury i Sportu p. Dorota Birska poinformowała, iż Gmina 
Wilków prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Corocznie w budżecie 
gminy przeznacza się środki na zadania z zakresu kultury fizycznej, organizację 
imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych. Z chwilą wejścia ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie została określona sfera zadań publicznych,  
w których samorząd (jako administracja publiczna) powinien współpracować  
z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na Radzie Gminy spoczywa obowiązek uchwalenia 
programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, których działalność 
związana jest z realizacją zadań publicznych Gminy. Przedstawiony do uchwalenia 
program określa: zasady, zakres i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wobec 
ustawowego obowiązku opracowania prawnych ram współpracy władz Gminy  
z organizacjami pozarządowymi, przyjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne  
i uzasadnione. 

 
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 XXI/122/08 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2009, stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 
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7) zgłoszenia kandydata Gminy Wilków do Powiatowej Rady Zatrudnienia  
w Namysłowie. 
 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iż w związku  
z upływem kadencji obecnego członka Powiatowej Rady Zatrudnienia powstaje 
konieczność wyznaczenia osoby, która będzie pełnić te funkcję w kolejnej kadencji 
zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Radny p. Szczepan Mielczarek zgłosił kandydaturę Wójta Gminy Wilków  
p. Zygmunta Szulakowskiego na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia  
w Namysłowie. 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

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 XXI/123/08 w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Wilków  

do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie, stanowi załącznik nr 13 
do protokołu; 
 

8) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży 
pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż wysokość ekwiwalentu 
ustalana jest przez Radę Gminy w drodze uchwały i nie może przekroczyć 1/175 
przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wynagrodzenie, o którym mowa wynosi  
za II kw. 2008 r. 2951,36 zł; a 1/175 stanowi kwotę 16,86 zł. 

 
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 XXI/124/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę, stanowi załącznik nr 14 do protokołu; 

 
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Wilków. 
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Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchowa poinformował, iż projekt uchwały 

dotyczy zmiany przeznaczenia terenu na cele nierolnicze. Teren ten położony jest 
przy drodze wojewódzkiej w sąsiedztwie terenów należących do powiatu 
Namysłowskiego, gdzie znajduje się podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Stefy 
Ekonomicznej INWEST-PARK o powierzchni 6,78 ha. Potencjalni inwestorzy 
poszukują jednak większego areału minimum 30 ha. Z uwagi na to, że na tym terenie 
ulokowały się już dwa duże przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym jego obszar 
budzi zainteresowanie innych firm, jako teren o małym stopniu ryzyka inwestycyjnego 
i doskonałych walorach lokalizacyjnych. Pozyskanie inwestorów zdecydowanie 
poprawiłoby status gminy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz przynosząc 
dodatkowe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. 
W związku z tym, że przedmiotowy teren stanowi własność powiatu opracowano 
projekt uchwały uwzględniający wniosek starosty Namysłowskiego. 
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 XXI/125/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków, stanowi załącznik nr 15 do protokołu; 
 

10)  przyjęcia rezolucji Rady Gminy w Wilkowie w sprawie propozycji podziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia na sześć funduszy regionalnych. 

 
Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iż projekt uchwały 

sporządzono na wniosek Komisji Rady Gminy oraz w związku z pismem Starosty 
Namysłowskiego, które zawiera informację o zagrożeniu likwidacją Opolskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia prośbę o rozważenie możliwości przyjęcia 
stanowisk wyrażających opinię w sprawie połączenia oddziałów opolskiego  
i śląskiego NFZ. 
 

Radca prawny p. mgr Jerzy Jakutajć poinformował radnych, iż w świetle prawa 
nie ma wyraźnej podstawy do podejmowania tej uchwały. Przepisy o samorządzie 
gminnym nie wskazują, aby podjęcie tego rodzaju aktu leżało w kompetencjach Rady 
Gminy. Należy się zatem liczyć, iż nadzór prawny Wojewody może tę uchwałę 
uchylić.  
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 2 radnych, głosów przeciwnych – 10, głosów 

wstrzymujących – 1. 
Uchwałę odrzucono większością głosów. 

 
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. 
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Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków  
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad.9. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.10. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.11. Przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji mających swoje siedziby przy ulicy 
Dworcowej - p. Władysław Zychowicz, p. Wojciech Zając oraz p. Wójcik Józef 
zwrócili się do Wójta oraz Rady Gminy z prośbą o dokonanie remontu nawierzchni 
drogi dojazdowej.  
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zaproponował spotkanie  
w najbliższym czasie w tej sprawie w celu omówienia szczegółów przedsięwzięcia.  
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił uwagę na problem, jaki może powstać 
przy budowie kanalizacji w związku z tzw. ekologicznymi oczyszczalniami ścieków  
w gospodarstwach indywidualnych. Problem dotyczyć będzie podłączenia  
ich do kanalizacji. Wiadomo powszechnie, iż te oczyszczalnie tylko z nazwy  
są ekologiczne, gdyż koszt ich utrzymania jest bardzo wysoki i w praktyce stanowią 
zwykłe zbiorniki na ścieki.  
 
 W odpowiedzi Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował,  
iż zdaje sobie sprawę z tego rodzaju komplikacji. W takich przypadkach korzystał 
będzie z prawa kontroli odprowadzania ścieków.  
 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz przedstawiła informację  
o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Wilków  
za rok 2007. W związku z przepisem art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) obliguje 
podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych do przedstawienia Radzie 
Gminy informacji o: 
- osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 
- nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych 
wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 
- działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami w analizowanych 
oświadczeniach majątkowych. 
 Wójtowi Gminy Wilków oświadczenia majątkowe zobowiązani byli złożyć: 
- Sekretarz Gminy, 
- Skarbnik Gminy, 
- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Wilków, 
- osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy. 
 Zgodnie z art. 24h ust. 6 cytowanej wyżej ustawy dokonano analizy 
oświadczeń majątkowych polegającej na porównaniu treści analizowanych 
oświadczeń oraz załączonych kopii zaznania o wysokości osiągniętego dochodu  
w roku podatkowym (PIT) z treścią oświadczeń majątkowych i PIT złożonych  
w 2007r. za rok 2006.  
Łącznie 8 osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi  
Gminy Wilków za 2007r. złożyło oświadczenia w ustawowym terminie tj. do dnia  
30 kwietnia 2008r. 
Ponadto wpłynęło jedno oświadczenie osoby wydającej decyzje administracyjne  
w imieniu Wójta – w związku z rozwiązaniem przez tę osobę umowy o pracę 
związanym z przejściem na emeryturę.  
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Oświadczenia majątkowe zostały wypełnione poprawnie pod względem 

merytorycznym tj. zgodności z zeznaniami podatkowymi. 
Pod względem formalnym nie stwierdzono nieprawidłowości oprócz jednego 
przypadku braku określenia przynależności składników majątkowych w oświadczeniu 
złożonym przez pracownika odchodzącego na emeryturę. 
 Zgodnie z art. 24h ust. 6 cytowanej ustawy wszystkie złożone oświadczenia 
majątkowe zostały przekazane do urzędów skarbowych właściwych ze względu  
na miejsce zamieszkania osoby składającej. 
 
Ad.12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXI sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 
 
 
 
 
 


