
Protokół Nr XXVII/09 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 25 czerwca 2009r. 

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

w godz. 1100 – 1430. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych, według listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, co stanowi quorum wymagane art. 14 
ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm). Rada była zatem władna do podejmowania uchwał.  
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. Sprawozdanie za 2008r. z działalności bibliotek działających na terenie Gminy 

Wilków. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2009r.,  
2) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Wilków za 2008 rok, 
3) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki, 
4) przystąpienia nowych wspólników do Zakładu Wodociągów i Usług 

Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Namysłowie, podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów  
w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowych wspólników spółki. 

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. Część uroczysta z okazji obchodów 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów  

do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym; 
1) referat okolicznościowy, 
2) wystąpienia uczestników uroczystości, 
3) część patriotyczna. 

11. Zamknięcie obrad XXVII 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. 
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Ad.2. Komunikatów nie ogłoszono. 
 
Ad.3. Interpelacje wnieśli: 
- Radny p. Wiesław Kowalczyk w sprawie potrzeby przekazania informacji dla 
rolników, którzy podpisują umowy dotyczące dzierżawy gruntów elektrownie wiatrowe 
o zobowiązaniach, jakie wynikają z tych dokumentów.  
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb w sprawie placu  
w Pągowie, na który nawożony jest gruz, co powoduje podwyższenie terenu  
i podtopienie przyległych gospodarstw. 
 
Ad.4.  Sprawozdanie za 2008r. z działalności bibliotek działających na terenie Gminy 
Wilków złożyły: Mł. Bibliotekarz p. Magdalena Urbaniak i Bibliotekarz p. Maria 
Staniec. Z treści złożonych sprawozdań wynika, że działalność Gminnej Biblioteki w 
Wilkowie oraz Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Idzikowicach i w Bukowiu 
prowadzona jest na dobrym poziomie. Mimo zwiększenia środków na ten cel istnieją 
jednak potrzeby finansowe na wymianę i uzupełnienie księgozbiorów a zwłaszcza na 
zakup lektur szkolnych. Ponadto istnieją też potrzeby remontowe, m.in. w bibliotece  
w Idzikowicach.  

Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia  
w bibliotekach ilości lektur oraz na istotną rolę przykładu czytania książek 
wyniesionego z domu rodzinnego.  

Mł. Bibliotekarz p. Magdalena Urbaniak poinformowała, iż lista lektur 
obowiązkowych i uzupełniających zmieniana jest corocznie przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, czego wynikiem jest nadmiar egzemplarzy książek dziś 
niebędących na liście lektur szkolnych oraz ciągłe potrzeby finansowe  
na uzupełnianie zbioru lektur.  
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski zwrócił uwagę jak ważna jest instytucja 
bibliotek, która oprócz możliwości dostępu do książek oferuje również dostęp  
do internetu, współuczestniczy przy organizacji imprez, integrując się w ten sposób  
z lokalnym społeczeństwem.  
 
Pisemne sprawozdania za 2008r. z działalności bibliotek działających na terenie 
Gminy Wilków stanowią załączniki nr 4-6 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 Żółtaszek poinformowała, iż wydatki 
zwiększono w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na wypłatę wynagrodzeń dla 
zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz w dziale 800 – Oświata  
i wychowanie, na sfinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kotłowni 
w Przedszkolu i w Szkole w  Idzikowicach oraz termomodernizacji całego budynku. 
Dochody i wydatki zwiększono w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, z uwagi na przystąpienie GOPS-u do projektu z POKL „Nowe kwalifikacje 
– nowe perspektywy”, który realizowany jest na podstawie umowy  
o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. 
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Radni nie wnieśli uwag. 
 
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 XXVII/164/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r., stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
 

2) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Wilków za 2008 rok. 
 

 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Zółtaszek poinformowała, iż Minister 
Finansów określił obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostek 
samorządowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Bilans ten podlega 
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia 
bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki 
dominującej. Organem zatwierdzającym, o którym mowa w ustawie jest w przypadku 
Gminy Wilków - Rada Gminy. Bilans skonsolidowany sporządzono zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w oparciu o bilanse jednostkowe wszystkich jednostek 
organizacyjnych gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
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 XXVII/165/09 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy 
Wilków za 2008 rok, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
  

3) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. 
 
 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Zółtaszek poinformowała, iż w związku  
z wejściem w życie w kwietniu 2009r. ustawy o funduszu sołeckim, sołectwa będą 
mogły pozyskiwać środki na lokalne przedsięwzięcia oraz wspierać inicjatywy swoich 
mieszkańców. W tym celu można wyodrębnić w budżecie gminy środki, które będą 
stanowić fundusz sołecki. O wyodrębnieniu środków decyduje Rada Gminy 
podejmując stosowną uchwałę. 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zwrócił się do sołtysów 
obecnych na sesji z pytaniem, czy chcą wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 
 Na 11 obecnych sołtysów za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego 
opowiedziało się 9, wstrzymał się od opinii 1 sołtys a przeciw wyodrębnieniu 
funduszu był 1 sołtys.  
 Radny p. Wiesław Kowalczyk złożył propozycje utworzenia regulaminu 
korzystania z funduszu sołeckiego.  



 4

 Radca Prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, iż te kwestie uregulowane  
są bezpośrednio w ustawie o funduszu sołeckim. 
 Radny p. Jan Binerat zapytał, czy niewykorzystane środki przechodzą  
na kolejny rok. 
 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Zółtaszek poinformowała, iż te środki nie 
są kumulowane w kolejnych latach, z każdym nowym rokiem budżetowym na nowo 
ustalana jest kwota funduszu dla każdego sołectwa.  
  
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 XXVII/166/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

4) przystąpienia nowych wspólników do Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Namysłowie, podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów  
w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowych wspólników spółki. 
 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski, wyjaśnił, iż projekt uchwały opracowano  
w związku z akcesem przystąpienia do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD”   Spółki z o. o., z siedzibą w Namysłowie nowego Wspólnika – Gminy 
Pokój,  objęciem przez tego Wspólnika w podwyższonym kapitale zakładowym 
udziałów, podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem udziałów  
w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowych wspólników: Gminę 
Namysłów, Gminę Domaszowice, Gminę Świerczów oraz Gminę Wilków. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
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 XXVII/167/09 w sprawie przystąpienia nowych wspólników  
do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Namysłowie, podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez nowych wspólników spółki, 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
 
 
 



 5

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 11  
do protokołu. 
 
Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy Wilków, który poinformował,  
iż w sprawie podpisywania umów przez rolników na dzierżawę gruntów pod 
elektrownie wiatrowe zostanie umieszczony w Gminnym Informatorze artykuł 
dotyczący tej kwestii, natomiast sprawa dotycząca gospodarstw w Pągowie, które są 
podtapiane w wyniku podniesienia poziomu gruntu zostanie w najbliższym czasie 
rozwiązana. 
 
Ad.8. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.9. Radny p. Jan Binerat zwrócił uwagę, iż w chwili obecnej można dokonać oceny 
drzew rosnących przy drodze w Wojciechowie i wyznaczyć te, które wymagają 
podcięcia i oczyszczenia z suchych gałęzi oraz przypomniał o konieczności 
wyrównania pobocza we wsi.  
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż w tej sprawie zwróci się 
do Starosty Namysłowskiego.  

Sołtys wsi Wojciechów p. Urszula Sulima złożyła podziękowanie za nowy plac 
zabaw. 
 Sołtys wsi Pagów p. Marian Radziński przypomniał o konieczności osuszenia 
terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz odpowietrzenia zbiornika na nieczystości płynne.  

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski ogłosił przerwę  

w obradach sesji w godz. 1230 - 1300. 
 

Ad.10. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski otworzył 
część uroczystą XXVII sesji Rady Gminy w Wilkowie z okazji 20. rocznicy wolnych 
wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP. Sesja rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu, 
następnie Przewodniczący Rady Gminy powitał i zaprosił za stół prezydialny: Pana 
Zbigniewa Malińskiego – Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy w kadencji 1990-
1994,  Pana Szczepana Mielczarka – Zastępcę Przewodniczącego RG w kadencji 
1994-1998,  Pana Bogdana Zdyba – Przewodniczącego RG w kadencji 1998-2002,  
W imieniu własnym i Przewodniczących Rady Gminy poprzednich kadencji powitał 
zgromadzonych na uroczystości  radnych z kadencji w latach 1990-2009 i  sołtysów  
z tego okresu oraz  Wójtów  Gminy Pana Andrzeja Spóra – Wójta Gminy Wilków  
w latach 1990-2002 i Pana Zygmunta Szulakowskiego – Wójta Gminy Wilków 2002r., 
a także Sekretarz Gminy Wilków  p. Irenę Wagner-Cichosz i Skarbnik Gminy Wilków  
p. Teresę Żółtaszek oraz przybyłych gości. 
Zastępca Przewodniczącego p. Zbigniew Maliński przedstawił i powitał radnych  
z kadencji w latach 1990-1994, Zastępca Przewodniczącego p. Szczepan Mielczarek  
przedstawił i powitał radnych z kadencji 1994-1998, Przewodniczący 
 p. Bogdan Zdyb  przedstawił i  powitał radnych z kadencji 1998-2002 natomiast  
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przedstawienia i powitania radnych z kadencji 2002-2006 oraz obecnej Rady Gminy 
dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski.  
Uczczono minutą ciszy pamięć radnych i sołtysów, którzy odeszli na wieczny 
spoczynek: Śp. Radni: Jaźwa Czesław (kadencja 1994-1998), Ostrowski Franciszek 
(kadencja 1994-1998), Rybicki Sławomir (kadencja 1990-1994), Tomaszewski Aleksy 
(kadencja 1994-1998), Urbanik Ryszard (kadencja 1994-1998) oraz Śp. Sołtysi: 
Klimaj Tadeusz (kadencja 1999-2003 i 2003-2007), Konefał Henryk (kadencja 1990-
1994), Krawczyk Bronisław (kadencja 1990-1994), Staniec Zdzisław (kadencja 1994-
1998), Szapował Adam (1990-1994) 

Referat okolicznościowy wygłosił radny Rady Gminy w Wilkowie w pierwszej 
kadencji samorządu, historyk i zarazem główny inicjator uroczystości p. Zbigniew 
Maliński. Inicjatorami zorganizowania uroczystości byli też radni: p. Ryszard 
Stasiełowicz i p. Władysław Zychowicz. Głos zabrali również p. Andrzej Spór, który 
wraził radość z zaproszenia i podkreślił jak istotne były ówczesne przemiany,  
p. Zygmunt Szulakowski oraz p. Wiesław Kowalczyk.  
Uroczystościom towarzyszył zespół Wilkowianki, który wykonał pieśni patriotyczne 
oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie, która deklamowała wiersze 
poświęcone 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP. 
  
Materiał z obchodów uroczystej sesji Rady Gminy w Wilkowie stanowi załącznik  
nr 12 do protokołu. 
 
 Ad.11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXVII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 
 


