
 
Protokół Nr XXX/09 

z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 1 października 2009r. 
 

Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1200 – 1450. 
 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 Gminy 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 wprowadzenie do  
porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dla pedagoga oraz projektu uchwały w sprawie zbycia użytkowania 
nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków.  

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał pod 
głosowanie wniosek Wójta Gminy Wilków p. Zygmunta Szulakowskiego  
o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał. 

Za wnioskiem głosowało 13 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. Informacja Spółki „EKOWOD” na temat zamierzeń remontowo – inwestycyjnych  

w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w powiecie 
Namysłowskim. 

4. Informacja z działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej placówek 
oświatowych działających na terenie gminy Wilków. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.  
6. Interpelacje radnych. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie na 2009 rok, 
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków 

dla lokalizacji elektrowni wiatrowych,  
3) wzniesienia pomnika upamiętniającego Polaków – mieszkańców Kresów 

Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej – ofiar ludobójstwa,  
4) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, 
5) zbycia użytkowania nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność 

Gminy Wilków. 
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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 XXX sesji Rady Gminy.       

 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski podziękował Wójtowi Gminy 
Wilków, pracownikom urzędu oraz mieszkańcom wsi Wilków za zaangażowanie przy 
organizacji Dożynek Gminnych. Poinformował także, iż po zakończeniu kontroli 
kompleksowej gospodarki finansowej gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Opolu przesłane zostały zalecenia pokontrolne.  
Treść zaleceń pokontrolnych RIO przedstawiła Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-
Cichosz.  
 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż na bieżąco 
realizowane są zalecenia pokontrolne RIO.  

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zauważył, iż ilość zaleceń 
pokontrolnych w stosunku do poprzednich kontroli jest mała, a wynika to z kompetencji  
i szerokiej wiedzy osób pracujących w urzędzie. 
 
Zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stanowią załącznik  
nr 4 do protokołu. 
 
Ad.3. Informacje na temat zamierzeń remontowo – inwestycyjnych Spółki „EKOWOD”  
w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w powiecie Namysłowskim 
Spółki „EKOWOD” przedstawił Prezes Spółki p. Artur Masiowski, który poinformował o 
kolejnych etapach realizacji projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w 
powiecie Namysłowskim, bieżących sprawach budowlano – remontowych realizowanych  
na terenie Gminy Wilków, a także inwestycjach przewidywanych na kolejne lata. 
 
Ad.4. Informacje z działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej placówek 
oświatowych omówione zostały przez dyrektorów placówek działających na terenie 
gminy Wilków, dla których gmina jest organem prowadzącym. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Pisemne informacje z działalności dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej placówek 
oświatowych stanowią załączniki od nr 4 do nr 7 do protokołu. 
 
Ad.5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku omówiła 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa  Żółtaszek. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku stanowi załącznik  
nr 8 do protokołu. 
 
Ad.6. Interpelacji nie wniesiono. 
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Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekty uchwał w sprawie: 
 

1) zmian w budżecie na 2009 rok. 
 Skarbnik Gminy p. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż wydatki zwiększa się: 
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe 
tj. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Wzniesienie pomnika pamięci Polaków” 
oraz zakup działki pod drogę dojazdową na osiedlu domków jednorodzinnych  
w Wilkowie, 
- w dziale 750 – Administracja publiczna, na zakup wyposażenia do remontowanych 
pomieszczeń biurowych oraz na zakup i montaż monitoringu wizyjnego, 
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na dofinansowanie zakupu energii dla Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Idzikowicach, 
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zakup energii  
w związku z oświetleniem dróg i ulic gminnych. 
Przeniesień wydatków dokonano z działów gdzie występuje nadwyżka budżetowa  
w celu zwiększenia planu wydatków na zadania niezbędne do wykonania w roku 
bieżącym. 
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 XXX/175/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r., stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 

2)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych,  

 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, że miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego zlokalizowanie elektrowni 
wiatrowych w rejonie miejscowości Pągów, Pszeniczna, Wojciechów, Bukowie. Prace 
planistyczne zostały ukończone, a postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z art. 
17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) projekt MPZP został wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach 27 maja 2009r. do 26 czerwca 2009r., po czym odbyła się dyskusja 
publiczna w dniu 22 czerwca 2009r. w budynku Domu Kultury w Wilkowie. 
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 XXX/176/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, stanowi załącznik  
nr 10 do protokołu. 
 

3) wzniesienia pomnika upamiętniającego Polaków – mieszkańców Kresów 
Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej – ofiar ludobójstwa. 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz omówiła graficzny załącznik  
do projektu uchwały i przedstawiła treści napisów, które zostaną na nim umieszczone 
oraz poinformowała, że projekt pomnika został pozytywnie zaopiniowany przez KW 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Opolu. 
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  Radny p. Wiesław Kowalczyk stwierdził, iż precyzyjne określenie 
sprawców tej tragedii jest słuszne, ale jednocześnie stanowi także ich upamiętnienie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 1, głosów 
wstrzymujących – 0. 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Uchwała Nr XXX/177/09 w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Polaków – 
mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej – ofiar ludobójstwa, 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

4) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga. 
 
 Inspektor do spraw Kadr i Oświaty p. Honorata Rosińska poinformowała,  
że projekt uchwały opracowano w związku z wnioskami złożonymi przez dyrektorów 
szkół Bukowie i Idzikowice dotyczących pilnej potrzeby zatrudnienia pedagoga. 
Konieczność zatrudnienia pedagoga spowodowana jest wzrastającą liczbą uczniów  
z zaburzeniami psychofizycznymi oraz z trudnościami w przystosowaniu się do szkolnej 
rzeczywistości. 

 Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił uwagę, iż w takiej sytuacji lepszym 
rozwiązaniem byłoby zatrudnienie psychologa. 

 
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 XXX/178/09 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć dla pedagoga, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

5) zbycia użytkowania nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność 
Gminy Wilków. 

 
Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 

opracowano w związku z wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki przez 
dotychczasowego użytkownika tj. : Bank Spółdzielczy w Namysłowie. 
Zgodnie z treścią art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość 
gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie 
użytkownikowi wieczystemu. 
 
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 XXIX/179/09 w sprawie zbycia użytkowania nieruchomości położonej  
w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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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. 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik nr 14  
do protokołu. 
 
Ad.9. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.10. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.11. Zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad.12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXX sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 
 


