
PROTOKÓŁ  Nr XXII/08 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008r. 

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

w  godz. 12
00

 – 1430. 
 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 Kazimierz Olchawa, 
- Kierownik GOPS  - Pani mgr Stanisława Witek, 
- Inspektor ds. Kadrowych - 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 
stwierdził prawomocność obrad i przywitał zebranych oraz przedstawił porządek obrad 
sesji:   
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  uchwalenia budŜetu gminy Wilków na 2009 rok, w tym: 
a) odczytanie projektu uchwały budŜetowej wraz z uzasadnieniem Wójta, 
b) odczytanie opinii składu orzekającego RIO, 
c) odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budŜetu oraz opinii pozostałych 

komisji, 
d) stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złoŜonych wniosków 

poszczególnych komisji  - dyskusja nad projektem budŜetu, 
e) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budŜetowej. 

2) zmian w budŜecie gminy na 2008 rok,  
3) o zmianie uchwały Nr XXXI/152/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

14 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłat naleŜności pienięŜnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów 
do tego uprawnionych, 

4) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego 
punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Wilków, 

5) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących 
na terenie Gminy Wilków,   

6) o zmianie uchwały Nr X/52/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 
2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., 
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7) wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości połoŜonych  

w Wilkowie, stanowiących  własność Gminy Wilków,  
8) wyraŜenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Wilków, 
9) uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy 

Wilków na lata 2008– 2013, 
10) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu  
na 2009 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych,  

11) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-
2010 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, 

12) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów 
pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2009 rok,  

13) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
radnym Gminy Wilków,  

14) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
sołtysom,   

15) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Fascynacje zaklęte  
w nauce i biznesie – ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych  
w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i przedsiębiorczości  
dla uczniów gimnazjum”. 

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 XXII 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 odczytał pismo  
z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych Zarząd Zakładowej 
Organizacji Związkowej przy SPZOZ w Namysłowie w sprawie przekształcenia SPZOZ 
w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.  
 
Ad.3. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekty uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia budŜetu gminy Wilków na 2009 rok: 
 

a) projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek. 
Poinformowała, iŜ dochody budŜetu gminy ustala się w wysokości 11.805.679,00 zł  
natomiast wydatki i rozchody budŜetu gminy w wysokości 12.087.879,00 zł. Deficyt 
budŜetowy w wysokości 282.200,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  
z zaciągniętych kredytów w kwocie 282.200,00 zł. 
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Plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej ustala się w wysokości: 
- przychody    - 15.800,00 
- wydatki    - 16.200,00 
Natomiast zakres i kwoty dotacji ustala się w wysokości 468.055 zł dla: 
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie     - 453.055,00 zł 
- Organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu     -       15.000,00 zł 
 
 W uzasadnieniu Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił,  
iŜ przedłoŜony projekt budŜetu został opracowany na podstawie obowiązujących 
przepisów ustawy o finansach publicznych i uchwały w sprawie procedury uchwalania 
budŜetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budŜetu.  
Prognozując wysokość dochodów w budŜecie gminy na 2009r. brano pod uwagę: 
-  dane  z Ministerstwa Finansów  informujące o planowanych kwotach subwencji 
ogólnej  i wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
- dane z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Opolu 
informujące o projektowanych kwotach dotacji na zadania własne i zlecone gminie, 
- wskaźniki Prezesa GUS stanowiące podstawę obliczenia podatku rolnego i leśnego 
oraz wskaźniki z Ministerstwa Finansów w sprawie stawek podatku od nieruchomości  
i od środków transportowych. 
Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości szacunkowe 
wynikające z wykonania dochodów i wydatków za 2008 r. 

Przy konstrukcji budŜetu po stronie wydatków, rozwaŜono zgłoszone propozycje 
przez Radnych, Rady Sołeckie i Dyrektorów jednostek organizacyjnych. Wnioski 
zostały skonsultowane z przedkładającymi i uwzględnione w planie wydatków 
budŜetowych. 
Część złoŜonych propozycji nie znalazła się w budŜecie ze względu na ograniczone 
moŜliwości finansowe gminy. Określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę 
Opolskiego dochody dla Gminy Wilków nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie 
pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego 
teŜ, zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej,  
w znaczącej części są pokrywane środkami własnymi gminy. 
 
 WaŜną pozycję w budŜecie stanowią wydatki majątkowe na zadania 
inwestycyjne. W roku 2009 planuje się zrealizować zadania inwestycyjne na kwotę 
1.735.000 zł, co stanowi 14,4% wydatków ogółem. Oprócz zadań inwestycyjnych 
kontynuowane będą bieŜące remonty w placówkach oświatowych i innych obiektach 
będących własnością gminy. 
             Wójt Gminy zwrócił się do Rady Gminy o uchwalenie budŜetu według 
przedstawionego projektu. 
                            
Uzasadnienie Wójta Gminy do projektu uchwały budŜetowej stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
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b) opinie składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
odczytała Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek. 
 
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie jw. stanowią 
załączniki nr 5, 6 i 7 do protokołu. 
 

c) Przewodniczący Komisji BudŜetowej i Rozwoju Gospodarczego p. Sylwester 
Gaweł poinformował, Ŝe Komisja po zapoznaniu się z projektem budŜetu  
oraz po wysłuchaniu wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu gminy Wilków 
na 2009 rok. W tej sprawie Komisja BudŜetowa i Rozwoju Gospodarczego podjęła 
uchwałę. 
 
Uchwała Nr 3/08 z dnia 22 grudnia 2008r. Komisji BudŜetowej i Rozwoju 
Gospodarczego w sprawie wyraŜenia opinii do projektu budŜetu gminy Wilków na 2009 
rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek poinformował,  

Ŝe Komisja po zapoznaniu się z projektem budŜetu oraz po wysłuchaniu wyjaśnień 
pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu gminy Wilków na 2009 rok. W tej sprawie 
Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę. 
 
Uchwała Nr 8/08 z dnia 22 grudnia 2008r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wyraŜenia 
opinii do projektu budŜetu gminy Wilków na 2009 rok stanowi załącznik nr 9  
do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji ds. Problemów Społecznych p. Mirosław Szczepanik 

poinformował, Ŝe Komisja po zapoznaniu się z projektem budŜetu oraz po wysłuchaniu 
wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu gminy Wilków na 2009 rok. W tej 
sprawie Komisja ds. Problemów Społecznych podjęła uchwałę. 
 
Uchwała Nr 3/08 z dnia 22 grudnia 2008r. Komisji ds. Problemów Społecznych  
w sprawie wyraŜenia opinii do projektu budŜetu gminy Wilków na 2009 rok stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 

d) Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w opinii do projektu uchwały 
budŜetowej zwrócił uwagę na nieokreślenie w § 9 projektu uchwały budŜetowej limitu 
zobowiązań  z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek, o których  mowa  w art. 82 ust. 
1 ustawy o finansach publicznych. Zapis ten został wprowadzony do uchwały 
budŜetowej. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie 
opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 
budŜetowej na 2009 r. oraz w sprawie opinii o prognozie długu wydał pozytywne opinie 
w obu przypadkach nie wnosząc uwag. Komisje Rady Gminy nie zgłosiły wniosków  
do projektu budŜetu na 2009 rok. 
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Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii RIO stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 W dyskusji głos zabrali: 
 

 Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił uwagę, aby w planie zadań inwestycyjnych 
rozwaŜyć moŜliwość budowy nowego budynku przedszkola po wcześniejszym 
oszacowaniu kosztów przebudowy obecnego lub budowy nowego obiektu. 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, Ŝe po ostatnim 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy rozwaŜał moŜliwość budowy przedszkola i wskazał 
dwie lokalizacje nowego obiektu. W okresie i kwartału 2009r. dokonane zostanie 
oszacowanie kosztów budowy oraz wyboru miejsca budowy. Wszystko to będzie 
przedstawione Radzie Gminy do dyskusji i podjęcia ostatecznej decyzji. 

 
e)  Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

       
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXII/126/08 w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Wilków na 2009 rok 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 
 

2) zmian w budŜecie gminy na 2008 rok. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ przeniesień 
wydatków dokonano w związku ze zmieniającymi się kosztami realizacji 
poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych. Wielkość planowanych 
wydatków musi odpowiadać kosztorysom i mieć odzwierciedlenie w budŜecie gminy 
natomiast w placówkach oświatowych, zmian dokonano na wniosek dyrektorów 
poszczególnych jednostek. 

 
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 XXII/127/08 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 r., stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu; 
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3) o zmianie uchwały Nr XXXI/152/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
14 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłat naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ zmiany  
w uchwale dokonuje się w celu doprecyzowania przesłanek dopuszczających 
dokonanie umorzenia naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz szczegółowego ustalenia, w jakiej formie naleŜy 
dokonywać tych umorzeń.  

 
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 XXII/128/08 o zmianie uchwały Nr XXXI/152/06 Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 14 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłat naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje 
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych, stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

4) ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego 
punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Wilków. 
 

Inspektor ds. Kadr p. Honorata Rosińska poinformowała, iŜ zgodnie  
z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do kompetencji Rady Gminy 
naleŜy ustalenie najniŜszego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania 
oraz przyjęcie wartości jednego punktu, co pozwoli pracodawcy opracowanie tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach 
zaszeregowania. PowyŜsze dotyczy pracowników administracyjnych i obsługi 
zatrudnionych w : 
- Publicznym Gimnazjum w Wilkowie 
- Zespóle Szkolno-Przedszkolnym w Idzikowicach 
- Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu 
- Publicznym Przedszkolu w Wilkowie 
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie. 

 
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 XXII/129/08 w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego 
i przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych  
w jednostkach organizacyjnych Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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5) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy 
Wilków. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iŜ w oparciu  
o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, Rada Gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. Usługi, o których mowa powyŜej, mogą być wykonywane przez 
zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku, gdy odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – stosownie do wymogu 
wynikającego z art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 
zastosowano 5% upustu, mając na uwadze, iŜ procent odzysku na terenie Gminy 
Wilków kształtuje się aktualnie na takim właśnie poziomie. NaleŜy załoŜyć, Ŝe obecna 
konstrukcja opłat za odpady komunalne zachęci mieszkańców do segregacji odpadów.  

 
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 XXII/130/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
obowiązujących na terenie Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

6) o zmianie uchwały Nr X/52/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 
2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” Spółka z o.o. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iŜ projekt uchwały 
opracowano w związku z wpływem wniosku Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. w Namysłowie o zatwierdzenie Wieloletniego 
Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu 
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka  z o.o.. „EKOWOD” Sp. z o.o., 
który działając zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ma obowiązek corocznego sporządzania Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych (art. 21 
ust. 1 ). Opracowanie planu daje moŜliwość skuteczniejszego planowania inwestycji 
(określenie szczegółowych procedur związanych z całością prac w trakcie realizacji 
inwestycji), określa jasne i przejrzyste zasady rozdysponowania środków oraz daje 
moŜliwość dokładnego opracowania wszystkich potrzebnych informacji o inwestycji, jak 
równieŜ dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia jej realizacji. Sporządzenie planu 
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jest równieŜ podstawą do wyliczenia, a w następstwie do uchwalenia taryf na wodę, 
które obowiązują jedynie przez 12 miesięcy. 

 
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 XXII/131/08 o zmianie uchwały Nr X/52/07 Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju  
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów  
i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

7) wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości połoŜonych  
w Wilkowie, stanowiących  własność Gminy Wilków. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iŜ projekt uchwały 
opracowano w związku z zainteresowaniem wymienionymi nieruchomościami wśród 
potencjalnych nabywców. Działki rolne, połoŜone są w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów „Wytwórni Pasz” w Wilkowie. 
Działki z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą usytuowane są:  
- jedna w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Banku Spółdzielczego w Wilkowie 
- druga naprzeciw  piekarni. 

 
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 XXII/132/08 w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości połoŜonych w Wilkowie, stanowiących własność Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu. 
  

8) wyraŜenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wilków. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iŜ projekt uchwały 
opracowano w związku z wpływem wniosków o przekazanie w trwały zarząd 
nieruchomości zabudowanych obiektami szkolnymi i przedszkolnymi od  Publicznego  
Gimnazjum w Wilkowie, Publicznego Przedszkola w Wilkowie, Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bukowiu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach. 
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
nieruchomości mogą być oddawane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym  
na cele związane z ich działalnością. Trwały zarząd jest formą prawną władania 
nieruchomością przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.  
Ze względu na to, Ŝe sposób wykorzystania przekazywanych nieruchomości jest 
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zgodny z ich przeznaczeniem oraz umoŜliwi jednostkom samodzielne  
i racjonalne gospodarowanie nimi, postanowiono wnieść projekt uchwały.  
 
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 XXII/133/08 w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w trwały zarząd 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków, stanowiących własność Gminy 
Wilków, stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

9) uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy 
Wilków na lata 2008– 2013. 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Stanisława 
Witek poinformowała, iŜ do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
naleŜy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z moŜliwością 
pozyskania w następnych latach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 naleŜało opracować 
gminną strategię. 

 
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 XXII/134/08 w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych dla Gminy Wilków na lata 2008– 2013, stanowi załącznik nr 20 
do protokołu. 
 

10) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu na 2009 rok 
stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
p. mgr Stanisława Witek poinformowała, iŜ ustawa z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, Ŝe prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu naleŜy do zadań własnych gmin, 
a zadania te są wymienione w art. 41 ust. 1 powołanej wyŜej ustawy, których realizacja 
prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
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alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu. 
PowyŜsza ustawa obliguje do corocznego uchwalenia programu przez radę gminy. 

 
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 XXII/135/08 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzaleŜnionych od alkoholu na 2009 rok stanowiącego część gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 

11) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-
2010 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
p. mgr Stanisława Witek poinformowała, iŜ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii mówi, Ŝe prowadzenie działań związanych  
z przeciwdziałaniem narkomanii naleŜy do zadań własnych gminy, a zadania te są 
wymienione w art. 10 ust. 1 z uwzględnieniem zadań wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt. 
1-3 powołanej wyŜej ustawy, których realizacja prowadzona jest w postaci gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii. PowyŜsza ustawa obliguje do uchwalenia 
programu przez radę gminy. 

 
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 XXII/136/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2009-2010 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 

12) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów 
pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2009 rok. 
 
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. 
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Uchwała Nr XXII/137/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy  
w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie 
na 2009 rok, stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 

13) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
radnym Gminy Wilków. 
 

Sekretarz Gminy Wilków p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała,  
iŜ na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Wilkowie w dniu 22 grudnia 2008r. 
przygotowany został projekt uchwały zakładający wzrost wysokości diet radnych  
o 20% w stosunku do obecnie obowiązujących. 
 
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 XXII/138/08 w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróŜy słuŜbowych radnym Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 24  
do protokołu. 
  

14) zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
sołtysom. 
 

Sekretarz Gminy Wilków p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała,  
Ŝe na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Wilkowie ustalono, iŜ dieta 
sołtysów zostanie podwyŜszona o 20%. 
 Sołtys wsi Pągów p. Marian Radziński zwrócił uwagę, iŜ praca sołtysa bywa 
trudna. Zatem naleŜałoby moŜe rozpatrzeć moŜliwość znacznej podwyŜki diet.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poparł propozycję  
p. Mariana Radzińskiego. 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił się z pytaniem o wysokość środków, jakie 
wypłacane są sołtysom za podatki. 
 Skarbnik Gminy p. mgr inŜ. Teresa śółtaszek poinformowała, iŜ dane te zostaną 
przygotowane na najbliŜszą sesję.  
 Radny p. Szczepan Mielczarek zwrócił uwagę, iŜ zaproponowana  
w projekcie uchwały wysokość diet została wypracowana na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Rady Gminy, zatem ewentualna jej zmiana równieŜ powinna być 
przedyskutowana na posiedzeniu Komisji Rady Gminy.  

 
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 XXII/139/08 w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróŜy słuŜbowych sołtysom, stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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15) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Fascynacje zaklęte  

w nauce i biznesie – ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych  
w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów 
gimnazjum”. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ projekt niniejszej 
uchwały został przedłoŜony w związku z zakwalifikowaniem Publicznego Gimnazjum  
w Wilkowie do projektu „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie – ogólnopolski program 
rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych  
i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjum”. Ze względu na fakt, Ŝe jedną ze stron 
porozumienia jest Gmina, niezbędne jest przyjęcie jego treści w formie uchwały Rady 
Gminy. 

 
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 XXII/140/08 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji 
projektu „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie – ogólnopolski program rozwoju 
kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych 
i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjum”, stanowi załącznik nr 26 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. Przedstawiono równieŜ prezentację multimedialną w temacie 
zrealizowanych inwestycji na terenie Gminy Wilków w 2008 roku. 
 
Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków  
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 
Ad.6.  Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.7. Protokół z poprzedniej sesji zatwierdzony został jednogłośnie. 
 
Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski złoŜył wszystkim 
zebranym serdeczne Ŝyczenia z okazji Nowego Roku.  
  

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski podziękował zebranym za udaną 
współpracę w 2008 roku oraz Ŝyczył równie dobrej w przyszłym 2009 roku, przekazał 
równieŜ Ŝyczenia od radnego p. Marka Bratosiewicza.  
 
Ad.9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
Protokołowała: 


