
PROTOKÓŁ Nr XXIII/09 
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 lutego 2009r. 

 
 Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1200 – 1505. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 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 
- Radca Prawny  - Pan mgr Jerzy Jakutajć 
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. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski złożył wniosek o wprowadzenie  
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pągowie stanowiących własność 
Gminy Wilków i „PAGRO” Spółki z o.o. Gospodarstwo Rolno-Nasienne  w Pągowie. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał pod 

głosowanie wniosek Wójta Gminy Wilków p. Zygmunta Szulakowskiego  
o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pągowie stanowiących 
własność Gminy Wilków i „PAGRO” Spółki z o.o. Gospodarstwo Rolno-Nasienne   
w Pągowie. 

 
Za wnioskiem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów 

wstrzymujących – 0. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie.  

 
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. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 

sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia.  
4. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych. 
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2008r. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2009 rok,  
2) wyrażenia zgody na poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Zakład Wodociągów  

i Usług Komunalnych „ EKOWOD” Sp. z o.o.  w Namysłowie, 
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3) w sprawie przekazania Policji środków finansowych ze środków stanowiących 

dochody własne Gminy Wilków  z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną 
za ponadnormatywny czas służby, 

4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych  
w Wilkowie, stanowiących własność Gminy Wilków, 

5) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, położonej w Wilkowie, 
6) o zmianie uchwały Nr XVII/85/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, 

7) zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Bukowie, 
8) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 
9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych  

w Pągowie stanowiących własność Gminy Wilków i „PAGRO” Spółki z o.o. 
Gospodarstwo Rolno-Nasienne  w Pągowie. 

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 XXIII sesji Rady Gminy. 
 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poinformował  
o szkoleniu organizowanym przez Związek Gmin Śląska Opolskiego w Wilkowie  
na temat zmian w ustawie o samorządzie gminnym oraz poinformował o obowiązku 
składania do 30 kwietnia 2009r. oświadczeń majątkowych. 
 
Ad.3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie  
oraz ocenę sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia złożył Komendant 
Powiatowej Policji w Namysłowie p. kom. mgr Wojciech Augustynek. Omówił 
zagadnienia dotyczące: 
- danych o przestępczości stwierdzonej na terenie powiatu namysłowskiego,  
- przestępstw  kryminalnych, 
- przestępstw gospodarczych, 
- charakterystyki przestępczości nieletnich, 
- działań profilaktycznych Policji, 
- zjawisk patologicznych występujących wśród dzieci, młodzieży i w rodzinie oraz 
działań podjętych przez Policję w celu zminimalizowania wymienionych zjawisk. 
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił uwagę na konieczność pogłębienia 
współpracy policji ze społeczeństwem. Ten rodzaj współpracy przyczyni się  
do zwiększenia szacunku dla ludzi wykonujących ten zawód oraz do zwiększenia 
poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa.  
 
 Komendant Powiatowej Policji w Namysłowie p. kom. mgr Wojciech Augustynek 
zwrócił uwagę na zmianę jaka zaszła w ostatnich latach w sposobie pracy policjantów.  
 
  Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zwrócił uwagę na problem 
młodzieży, która przesiaduje na przystankach autobusowych oraz na zagrożenia 
wynikające z tego zjawiska.  
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Komendant Powiatowej Policji w Namysłowie p. kom. mgr Wojciech 

Augustynek zauważył, iż problem ten wynika z braku zagospodarowania czasu wolnego 
tej młodzieży. Policja dąży do zwiększenia zaangażowania w te sprawy samorządów, 
aby większą uwagę poświęcały na organizowanie czasu młodzieży.   

 
Pisemne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie  
oraz ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 
 
Ad.4. Analizę stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych przedstawił 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie p. bryg. mgr inż. 
Krzysztof Gacek. Omówił zagadnienia dotyczące: 
- ogólnej statystyki zdarzeń, 
- udziału jednostek w powstałych zdarzeniach, 
- akcji ratowniczych, 
- charakterystyki zagrożeń, 
- inwestycji w strażach pożarnych powiatu, 
- nadzoru i oceny funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu 
namysłowskiego. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski zwrócił uwagę na dużą ilość 
wyjazdów do wypadków drogowych. 
  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. bryg. mgr inż. Krzysztof 
Gacek potwierdził ten fakt, zwrócił również uwagę na konieczność stałego utrzymywania 
wysokiego poziomu wyszkolenia strażaków, którzy uczestniczą w coraz trudniejszych 
akcjach nie tylko ratowania mienia, ale również ratowania życia. Ponadto złożył 
podziękowanie za postawę, jaką zaprezentował Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
p. mgr Bogdan Zdyb w akcji gaszenia pożaru w Pągowie. Gdzie jako jedna 
z pierwszych osób, dotarł na miejsce zdarzenia i podjął akcję ratowniczą. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb złożył podziękowanie 

strażakom w osobach p. Wiesława Kwietnia oraz p. Stanisława Markowskiego  
za zaangażowanie w akcji gaszenia pożaru i ratowania mieszkańców budynku. Zwrócił 
również uwagę na braki w sprzęcie, które dały się we znaki w akcji np. w postaci braku 
wkrętarki akumulatorowej i kłopoty związane z nieczynnymi hydrantami oraz podkreślił 
potrzebę zatrudnienia dwóch dodatkowych kierowców w jednostkach OSP Wilków i OSP 
Bukowie. 

 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży pożarnej p. bryg. mgr inż. Krzysztof 

Gacek zwrócił uwagę, iż wyposażenie samochodów w całkowity sprzęt niezbędny  
w akcjach spowodowałby zbyt duże ich obciążenie i uniemożliwienie wyjazdu do akcji. 

 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyraził uznanie dla szczegółowo 

opracowanych materiałów oraz poinformował, iż rozważy ewentualność zatrudnienia 
dwóch dodatkowych kierowców. Hydranty, które do chwili obecnej zostały wymienione  
w ilości 30 szt. są koloru niebieskiego, pozostałe będą sukcesywnie wymieniane  
i poddawane konserwacji w miarę możliwości finansowych Gminy.  
  
Pisemna analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu.  
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Ad.5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2008r. złożył Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych p. mgr Zbigniew Maliński. Omówił zagadnienia dotyczące: 
- zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, 
- udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 
- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających  
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
- prowadzenia kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w 2008r. stanowi załącznik nr 6 do 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 2009 rok. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż w związku  

z wystąpieniem na koniec 2008r. nadwyżki budżetowej dokonano zwiększenia 
wydatków budżetowych: 
- w dziale 600 – Transport i łączność, na remont dróg transportu rolnego oraz drogi  
w Krzykowie i Wilkowie, 
- w dziale 710 – Działalność usługowa, na realizację zadania zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu pod elektrownię wiatrową. 
- w dziale 750 – Administracja publiczna, na diety dla sołtysów i wynagrodzenia  
dla osób prowadzących CKNONW, 
- w dziale 752 – Obrona narodowa, na wypłacenie ekwiwalentu dla osób odbywających 
ćwiczenia wojskowe, które utracili z tego powodu wynagrodzenie, 
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  
na dofinansowanie dodatkowych służb dla policji oraz na wydatki dla OSP na zakup 
sprzętu, badania lekarskie i drobne remonty samochodów strażackich, 
- w dziele 757 – Obsługa długu publicznego, na wydatki związane z ewentualna spłatą 
zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki „EKOWOD”, 
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na zwiększenie dotacji dla Szkoły SPSK  
w Dębniku, w związku z jej rozliczeniem za 2008 rok, 
- w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, na wydatki związane  
z oświetleniem ulicznym. 
 
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 - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIII/141/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r., stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu; 
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2) wyrażenia zgody na poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Zakład Wodociągów  
i Usług Komunalnych „ EKOWOD” Sp. z o.o.  w Namysłowie. 

 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż na terenie gminy 

Wilków modernizowana będzie Stacja Uzdatniania Wody w Jakubowicach. Celem tej 
inwestycji poprawa jakości wody. Aby zrealizować zadania objęte planem „EKOWOD” 
podpisał umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 1.342.200 zł. Jedną z form zabezpieczenia 
spłaty pożyczki i odsetek wymaganą przez Fundusz jest poręczenie przez gminę Wilków 
do kwoty 628.100 zł.Budżet Gminy od 2009 do 2014 r. będzie zabezpieczał kwoty  
do ewentualnej spłaty występującego zadłużenia tj. około 100.000 rocznie. 
 
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 - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIII/142/09 w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie pożyczki 
zaciągniętej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „ EKOWOD” Sp. z o.o.   
w Namysłowie, stanowi załącznik nr 8 do protokołu; 

 
3) przekazania Policji środków finansowych ze środków stanowiących dochody 

własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną  
za ponadnormatywny czas służby. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż wynika z potrzeby zwiększenia 
bezpieczeństwa w Gminie Wilków. 
 
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 - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIII/143/09 w sprawie przekazania Policji środków finansowych  
ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem  
na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby, stanowi załącznik  
nr 9 do protokołu; 
 

4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych  
w Wilkowie, stanowiących własność Gminy Wilków. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano w związku z zainteresowaniem wymienionymi nieruchomościami wśród 
potencjalnych nabywców. Działki te położone są za boiskiem sportowym 
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i zabudowaniami Spółdzielni Usług Rolniczych w Wilkowie a przeznaczone są 
pod budownictwo mieszkaniowe. 

 
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 - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIII/144/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości położonych w Wilkowie, stanowiących własność Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu; 
 

5) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, położonej w Wilkowie. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano w związku z potrzebą nabycia nieruchomości dla urządzenia drogi 
dojazdowej do projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Wilkowie. Obecnie 
wydzielany jest rząd 12 działek budowlanych. Docelowo przewiduje się jeszcze trzy 
rzędy. Osiedle domków jednorodzinnych jest zgodne z planem zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wilków 
 
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 - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIII/145/09 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości, położonej w Wilkowie, stanowi załącznik nr 10 do protokołu; 
 

6) o zmianie uchwały Nr XVII/85/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. mgr Stanisława Witek 
poinformowała, iż ustawa z dnia o pomocy społecznej obliguje gminę do podjęcia 
uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Udzielenie pomocy w formie 
usług opiekuńczych osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym, które obejmują 
pomoc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb, opiekę higieniczną i pielęgnację 
zleconą przez lekarza jest zadaniem własnym gminy. Odpłatność za te świadczenia 
uzależniona jest od dochodu osoby, kosztu za jedną godzinę przyznanych usług oraz 
ilości przyznanych godzin na te usługi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej również 
może zatrudniać osoby do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych, w tym przypadku Kierownik ustala stawkę za godzinę ww. usług. 
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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 - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIII/146/09 o zmianie uchwały Nr XVII/85/04 Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  
i trybu ich pobierania, stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 

7) zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Bukowie. 
 

Podinspektor ds. Integracji europejskiej, promocji i komunikacji społecznej  
p. mgr inż. Szymon Matuszczyk poinformował, iż w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 istnieje możliwość składania wniosków  
o refundację części kosztów inwestycji realizowanych na obszarach wiejskich.  
Do wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. dołącza się 
wymagane w nim dokumenty. Aplikowanie o środki unijne daje szansę rozwoju gminy 
Wilków. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich można finansować między innymi działania związane z budową, 
przebudową, remontem lub wyposażaniem obiektów publicznych, sakralnych pełniących 
funkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury. W tym przypadku, planuje 
się pozyskanie środków finansowych na remont elewacji oraz zadaszenia kościoła 
parafialnego w Bukowiu. 

 
 Radny p. Jan Binerat zapytał o możliwość składania kolejnych wniosków  
do programu odnowy wsi na remont kościoła i możliwość etapowania prac 
remontowych. 
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż można złożyć kolejny 
wniosek a zadanie można realizować etapami. 
 

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

wstrzymujących - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIII/147/09 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Bukowie, 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 

 
8) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. 

 
Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iż zmiany Statutu 

Związku spowodowane zostały wymogiem dostosowania Statutu do obecnego stanu 
prawnego i koniecznością aktualizacji wykazu gmin członkowskich. Wspomniana 
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aktualizacja przyczyni się do usprawnienia procesu podejmowania uchwał przez 
Zgromadzenie Związku. 
 
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 - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIII/148/09 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu, stanowi załącznik nr 13 do protokołu; 
 

9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych  
w Pągowie stanowiących własność Gminy Wilków i „PAGRO” Spółki z o.o. 
Gospodarstwo Rolno-Nasienne  w Pągowie. 

 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż projekt uchwały 

opracowano ponieważ wpłynął do Urzędu wniosek rolników z Pągowa, dotyczący 
umożliwienia dojazdu do pól. W związku z powyższym podjęte zostały dziabania w celu 
ustanowienia drogi poprzez zamianę nieruchomości ze spółką PAGRO. 

 
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 - 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXIII/149/09 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
niezabudowanych, położonych w Pągowie stanowiących własność Gminy Wilków  
i „PAGRO” Spółki z o.o. Gospodarstwo Rolno-Nasienne w Pągowie, stanowi załącznik 
nr 14 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 15 do protokołu. 
 
 
Ad.9. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.10. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.11. Radny p. Jan Binerat zwrócił uwagę na problem nieodśnieżonych dróg  
oraz poprosił o informację na temat zebrań wiejskich planowanych w 2009r. 
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 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż firma, która wygrała 
przetarg na zimowe utrzymanie dróg powiatowych źle wywiązuje się z tego zadania. 
Wszystkie niedociągnięcia na bieżąco zgłaszamy do Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie, w którego gestii jest utrzymanie dróg powiatowych. Natomiast zebrania 
wiejskie w bieżącym roku organizowane będą według potrzeb zgłoszonych przez 
sołtysów lub mieszkańców. 
 
 Sołtys wsi Pągów p. Marian Radziński poinformował o potrzebie wykonania  
w Pągowie następujących prac: wyłożenia kostką placu przed świetlicą w Pągowie, 
zamontowania barierki przed wejściem do świetlicy, odwodnienia terenu wokół świetlicy,  
budowy pomieszczenia gospodarczego na opał, położenia asfaltu na ul. Bocznej  
i Polnej. 
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, że w miarę 
posiadanych środków finansowych zgłoszone zadania będą wprowadzone do budżetu 
gminy. 
 

Skarbik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek zgodnie ze zgłoszonym na 
poprzedniej sesji zapytaniem przedstawiła procentową wysokość inkasa za pobór 
podatków w poszczególnych sołectwach gminy. 

 
Sołtys wsi Młokicie p. Edward Jaśnikowski zwrócił się z pytaniem o termin zmiany 

wysokości diet sołtysów. 
 

 Radny p. Wiesław Kowalczyk zaproponował, aby sprawę diet dla sołtysów 
rozpatrzeć na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Ponadto zwrócił się  
o przedstawienie w najbliższym czasie informacji o pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
na realizację zadań gminy. 
 
 Wójt Gminy poinformował, iż na najbliższym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 
ww. sprawy zostaną rozpatrzone. 
 
Ad.12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXIII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 
 
 


