
Protokół Nr XXVI/09 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 22 maja 2009r. 

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

w godz. 1400 – 1600. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 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 
- Radca Prawny  - Pan mgr Jerzy Jakutajć 
oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 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 

przywitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad 
sesji: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Informacja na temat realizacji przedsięwzięcia związanego z realizacją projektu  

pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: 
Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków”. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmian w budżecie gminy na 2009r., 
2) o zaopiniowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Namysłowie. 

6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz  
z  wykonania uchwał Rady Gminy. 

7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych. 
8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad XXVI 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 złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia 
Samorządowca wszystkim pracownikom samorządowym oraz poinformował radnych, 
iż dokonał analizy oświadczeń majątkowych.  
 
Ad.3. Interpelacje wnieśli: 
- Radny p. Wiesław Kowalczyk w sprawie likwidacji starego przystanku PKS  
w Bukowiu oraz w sprawie sporządzenia sprawozdania na temat wykorzystywania 
przez Gminę Wilków środków unijnych.  
- Radny p. Marek Bratosiewicz w sprawie potrzeby usunięcia gałęzi, które pozostały  
w przydrożnych rowach po akcji wycinania drzew przez służby drogowe.  
 
Ad.4.  Informację na temat realizacji przedsięwzięcia związanego z realizacją projektu  
pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Domaszowice, 
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Namysłów, Świerczów i Wilków” w formie pokazu multimedialnego zaprezentował  
p. Piotr Woźniak z firmy GRONTMIJ. Pokaz obejmował informację na temat planu 
inwestycyjnego, analizy przedsięwzięcia, sposobu finansowania zadania, 
podsumowania założeń, wkładu finansowego poszczególnych członków zadania,  
analizę zdolności partycypacyjnej Gmin oraz wysokości taryfy za wodę i ścieki.   
 

Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” p. Artur 
Masiowski zwrócił uwagę na wysoki stopień trudności zadania oraz na konieczność 
jego realizacji. 
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski zauważył, iż realizacja tego zadania 
wpłynie na poprawę infrastruktury gminy, co w znacznym stopniu uatrakcyjni ją dla 
ewentualnych inwestorów.  
 
 Radny p. Jan Binerat zapytał o koszt przyłącza gospodarstwa do sieci 
kanalizacyjnej. 
 
 Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” p. Artur 
Masiowski poinformował, iż na tym etapie realizacji zadania nie może udzielić 
konkretnej odpowiedzi. 
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zaproponował możliwość połączenia programów 
unijnych w celu finansowania zadania. 
 
Pisemna forma prezentacji na temat realizacji przedsięwzięcia związanego  
z realizacją projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków” stanowi załącznik nr 4  
do protokołu. 
 
Ad.5.  Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budżecie gminy na 2009r. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Zółtaszek poinformowała, iż wydatki 
zwiększono: 
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na spłatę odsetek w związku z otrzymanym 
kredytem na dokumentację techniczną budowy kanalizacji oraz na zadanie 
inwestycyjne dot. budowy kanalizacji w Krzykowie, 
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadanie inwestycyjne dot. wzniesienia 
pomnika pamięci Polaków, 
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  
na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Wilkowie, 
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na wykonanie dokumentacji technicznej  
na budowę nowego przedszkola w Wilkowie. 
Zmniejszono wydatki w działach gdzie występowała nadwyżka budżetowa. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 0. 
  
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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Uchwała Nr XXVI/162/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r., stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
 

2) o zaopiniowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie 
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Namysłowie. 
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż likwidacja  
w żaden sposób nie ograniczy i nie utrudni udzielania świadczeń zdrowotnych. Nowy 
NZOZ będzie świadczył swoje usługi o cesję z NFZ. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 1, głosów 
wstrzymujących – 0. 
  
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Uchwała Nr XXVI/163/09 o zaopiniowaniu projektu uchwały Rady Powiatu 
Namysłowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie, stanowi załącznik nr 6  
do protokołu. 
 
Ad.6. 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. 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik nr 7  
do protokołu. 
 
Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy Wilków, który poinformował,  
iż przystanek PKS w Bukowiu zostanie usunięty natomiast sprawozdanie na temat 
wykorzystywania prze Gminę Wilków środków unijnych zostanie opracowane  
w najbliższym czasie. W sprawie gałęzi, które nie zostały uprzątnięte zostanie 
skierowane pismo do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.  
 
Ad.8. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.9. Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner Cichosz przypomniała, iż zadanie 
inwestycyjne dot. wzniesienia pomnika pamięci Polaków dotyczy wniosku złożonego 
przez mieszkańców Wilkowa dotyczącego podjęcia inicjatywy wzniesienia pomnika ku 
czci Polaków - ofiar ludobójstwa z południowo-wschodnich kresów II Rzeczypospolitej 
zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA.  
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk wyraził uznanie dla inicjatywy mieszkańców. 
Zwrócił również uwagę, aby treść tablicy bezpośrednio nie wskazywała sprawców,  
a w ogólny sposób upamiętniała wszystkie ofiary wojny.  
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 Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poparł zdanie 
radnego p. Wiesława Kowalczyka.  
 
 Radny p. Marek Bartosiewicz zwrócił uwagę, iż wydarzenia, o których ma 
mówić treść na tablicy stanowią fakty historyczne. Zatem uważa, iż tablica powinna 
wskazywać zarówno ofiary, jaki sprawców. 
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski w zawiązku z potrzebą ustalenia 
treści tablicy upamiętniającej, która zostanie umieszczona na pomniku ofiar 
ludobójstwa z południowo-wschodnich kresów II Rzeczypospolitej zaproponował 
zwołanie posiedzenia właściwej Komisji Rady Gminy.  
  

Radny p. Maciej Jagielski zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie terenu  
w trakcie obchodów Dni Pola w Pągowie oraz o postawienie znaków informacyjnych  
o nazwach miejscowości, do których prowadzą drogi. 
 

Radny p. Marek Huck zwrócił się z prośbą, aby w Idzikowicach stworzyć boisko 
do gry w siatkówkę. 

 
Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż w sprawie znaków 

zostanie złożony wniosek do Wydziału Dróg Powiatowych w Namysłowie, natomiast 
boisko w Idzikowicach do gry w siatkówkę w najbliższym czasie nie zostanie 
urządzone. Jak dotychczas nie w pełni wykorzystywane jest już istniejące. 

 
Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXVI sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 


