
 
Protokół Nr XXIX/09 

z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 13 sierpnia 2009r. 
 

Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1200 – 1300. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 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 

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 wycofanie  
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków.  

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał pod 
głosowanie wniosek Wójta Gminy Wilków p. Zygmunta Szulakowskiego  
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Wilków. 

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. Interpelacje radnych. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) zmian w budżecie na 2009 rok, 
2) o zmianie uchwały Nr X/52/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju  
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i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów 
i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., 
3) uchylenia uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

25 czerwca 2009r. 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, 

4) o zmianie uchwały Nr XVII/102/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 czerwca 
2008r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,  

5) przyjęcia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wilków”, 

6) wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Opolskiego wykonania zadania  
z zakresu administracji rządowej. 

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 XXIX sesji Rady Gminy.      

 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski zaprosił obecnych  
w imieniu własnym i Wójta Gminy Wilków p. Zygmunta Szulakowskiego  
na uroczystość otwarcia zmodernizowanego budynku OSP w Wilkowie, w niedzielę 
16 sierpnia 2009r. oraz na dożynki gminne, które odbędą się 29 sierpnia 2009r.  
w Wilkowie. 
 
Ad.3.  Interpelację zgłosił radny p. Jerzy Parkitny w sprawie wyjaśnienia przyczyn  
różnicy w cenie wody pomiędzy mieszkańcami Gminy Wilków a mieszkańcami 
Gminy Namysłów. Mieszkańcy miejscowości Pawłowice i Smogorzów korzystają  
z tego samego ujęcia wody co mieszkańcy Gminy Wilków a różnica w cenie wynosi 
ok. 0,60 gr. na niekorzyść mieszkańców Gminy Wilków. 
 
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekty uchwał w sprawie: 
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1) zmian w budżecie na 2009 rok. 

 Skarbnik Gminy p. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż dochody zwiększono  
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w związku 
otrzymaniem środków z Krajowego Systemu Gaśniczego na dofinansowanie zakupu 
samochodu pożarniczego dla OSP w Wilkowie.  

Radni nie wnieśli uwag.  
 
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 XXIX/169/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r., stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

 

2) 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. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż Wieloletni Plan 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”  zawiera kontynuację zadań 
zawartych w planie z 2008 roku oraz nowe zadania. Zmiana wprowadzona  
w wieloletnim planie podyktowana jest uporządkowaniem gospodarki ściekowej  
w aglomeracji Namysłów umieszczonej w Krajowym Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych. W celu osiągnięcia założeń zaplanowano realizację zadania 
„Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim” 
obejmującego na terenie gminy Wilków budowę kanalizacji sanitarnej  
w miejscowościach: Idzikowice, Jakubowice, Wilków. 
 
Radni nie wnieśli uwag.  
 
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 XXIX/170/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r., stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
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3) uchylenia uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
25 czerwca 2009r. 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. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż Wojewoda Opolski 
wskazał, że przedmiotowa uchwała narusza porządek prawny a kwestie w niej 
regulowane nie leżą w gestii Rady Gminy. 

 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
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 XXIX/171/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy 
w Wilkowie z dnia 25 czerwca 2009r. 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 5 do protokołu. 
 

4) o zmianie uchwały Nr XVII/102/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 czerwca 
2008r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. 

 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, że w dniu 

26.08.2008 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu  
w ramach Funduszu Spójności. Aneks wprowadza następujące zmiany: 
- w § 1 wprowadza się ostateczną nazwę projektu „Rozwiązanie problemów 
gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”, uzgodnioną z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy 
opracowywaniu ostatecznego studium wykonalności projektu; 
- uchyla się § 5 ze względu na opracowanie szczegółowego harmonogramu 
finansowego realizacji przedmiotu porozumienia, określającego już konkretne kwoty 
przypadające na poszczególne gminy (Strony Porozumienia) oraz ze względu na 
współfinansowanie projektu również przez Spółkę EKOWOD; 
- w § 6 wprowadza się szczegółowy harmonogram finansowy realizacji przedmiotu 
porozumienia; 
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- skreśla się § 8 ze względu na powierzenie Spółce EKOWOD roli 
beneficjenta projektu, na którym spoczywać będzie obowiązek złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
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 XXIX/172/09 o zmianie uchwały Nr XVII/102/08 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

5) przyjęcia „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wilków”. 

 
Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt sporządzono 

uwzględniając rolniczy charakter gminy, nowe wymogi prawne oraz perspektywy 
rozwoju regionu. Zakres zmiany studium obejmuje: aktualizację uwzględniającą 
zmiany w zagospodarowaniu terenów i zmiany stanu prawnego terenów oraz: 
- doprowadzenie ustaleń Studium do zgodności z obowiązującymi planami 
miejscowymi, 
- uwzględnienie w ustaleniach Studium wniosków o zmianę przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów, korzystnych z punktu widzenia rozwoju społeczno - 
gospodarczego gminy, w sposób umożliwiający sporządzenie stosownych zmian 
planów miejscowych, 
- dostosowanie zapisów studium do nowych regulacji prawnych, 
- uwzględnienie w ustaleniach Studium uwarunkowań wynikających z nowych 

opracowań tj. aktualizacji ewidencji zabytków i opracowań związanych 
z programem ochrony środowiska, 

- uwzględnienie zadań ponadlokalnych ujętych w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa opolskiego, 

- wyeliminowanie z tekstu Studium zapisów nieaktualnych i niezgodnych zarówno 
w aktualnym sposobie zagospodarowania jak i wymogów prawnych. 
Zmiany w części tekstowej, polegające na wyeliminowaniu treści nieaktualnych 

i uzupełnieniu Studium o pojedyncze ustalenia i aktualizacji pojedynczych ustaleń, 
wprowadzone zostały do obecnego tekstu Studium, ale wymagały nowej edycji 
całego tekstu. 

Wprowadzenie zmian do części graficznej, polegających na uzupełnieniu rysunku 
Studium o pojedyncze elementy i korekcie niektórych granic funkcjonalnych, a także 
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wskazanie dodatkowych terenów dla rozwoju przestrzennego gminy wymagało 
sporządzenia nowego rysunku Studium. 

Zmiany polegające na wprowadzeniu możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych 
na terenie gminy Wilków wymagały zmiany rysunku (mapy) kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy w tym zakresie oraz dostosowania 
odpowiednich zapisów. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
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 XXIX/173/09 w sprawie przyjęcia „Zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków”, stanowi załącznik  
nr 7 do protokołu. 
 

6) wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Opolskiego wykonania zadania  
z zakresu administracji rządowej. 

 
Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała,  

iż Wojewodowie zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych 
są zobowiązani do przygotowania planu działań mającego na celu wdrożenie 
ograniczeń w zakresie obrotu paliwami. Plan ten dotyczy sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa. W ramach tego planu będą podejmowane 
zadania mające między innymi na celu ograniczenie dostępu do paliw np. poprzez 
określenie maksymalnych ilości dystrybucji paliw przez stacje paliwowe, określenie 
maksymalnej ilości jednorazowego poboru paliwa przez odbiorcę. W tym celu 
Wojewoda proponuje podpisanie porozumienia z gminami w przedmiocie wydawania 
w imieniu Wojewody blankietów upoważniających do zakupu paliwa dla 
mieszkańców gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
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 XXIX/174/09 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody 
Opolskiego wykonania zadania z zakresu administracji rządowej, stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu. 
 
Ad.5. Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy 
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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 9  
do protokołu. 
 
Ad.6. Odpowiedzi na interpelacje radnego p. Jerzego Parkitnego udzielił Wójt Gminy 
Wilków p. Zygmunt Szulakowski, który poinformował, iż zostanie skierowane pismo  
do firmy „EKOWOD” z prośbą o wyjaśnienie różnic w cenach wody  
dla poszczególnych odbiorców. 
 
Ad.7. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.8. Realizując interpelacje zgłoszone na sesji Rady Gminy Wójt Gminy Wilków  
p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż przystanek w Bukowiu został usunięty  
natomiast w sprawie drogi transportu rolnego znajdującej się na działce Nr 1407  
w Wilkowie zostało skierowane pismo z prośbą o przesunięcie ogrodzenia stosownie 
do granic nieruchomości. 
 Sołtys wsi Młokicie p. Edward Jaśnikowski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie 
zasad korzystania z funduszu sołeckiego. 
 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż wszystkie 
sprawy dotyczące zasad korzystania z funduszu sołeckiego opisane  
są w materiałach informacyjnych przekazanych sołtysom.  
 Sołtys wsi Młokicie p. Edward Jaśnikowski zapytał czy istnieje możliwość 
skutecznego zobowiązania mieszkańca gminy do uporządkowania swojej posesji. 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, że kwestie utrzymania 
porządku uregulowane są w ustawie oraz w regulaminie utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną 
przedstawione na następnej sesji Rady Gminy. 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zapytał o możliwość pozyskania środków 
finansowych na skanalizowanie Gminy Wilków ze Stowarzyszenia LGD Dobra 
Widawa.  
 Wójt Gminy Wilków poinformował, iż istnieją środki finansowe do pozyskania 
od ww. Stowarzyszenia niemniej jednak nie na zadanie związane z kanalizacją. 
 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski zwrócił uwagę na wysoki 
stopień trudności przy wypełnianiu wniosków o środki finansowe i potrzebę 
przeprowadzenia szkolenia w tym temacie.  
 
Ad.9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXIX sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
Protokołowała: 


