
Protokół Nr XXXII/09 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 26 listopada 2009r. 

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

w godz. 1200 – 1330. 
 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 8 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 przywitał 

zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Sprawozdanie z działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych za 2008 rok. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy na 2009 rok, 
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków 

na 2010 rok,  
3) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie 

Gminy Wilków, 
4)  wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, 
5) uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, 
6) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części, 

7) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, 

8) o zaopiniowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego 
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa 
Józefa Nathana w Branicach. 

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

7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 4  interpelacje radnych. 
8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.       
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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 p. Zygmunt Pniewski wyraził słowa podziękowania 
dla Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wilkowie p. mgr Ireny Szajdy, za pozyskanie 
środków finansowych na potrzeby Przedszkola oraz złożył gratulacje dla OSP Wilków za 
zajęcie I miejsca i OSP Bukowie za zajęcie IV miejsca w przeglądach strażackich. 
 
Ad.3. Sprawozdanie z działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Gospodarczych za 2008 rok omówił Prezes NSIG p. Marek Czarny. Przedstawił 
informację w zakresie: 
- wspierania rozwoju przedsiębiorczości, 
- programu operacyjnego Kapitał Ludzki, 
- zasobów kadrowych i materialnych NSIG, 
- finansów Stowarzyszenia. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zapytał  
o przyczynę straty, jaką NSIG zamknęło rok budżetowy 2008. 
 Prezes NSIG p. Marek Czarny wyjaśnił, iż jest to kwota, którą Stowarzyszenie 
musiało wpłacić z tytułu zobowiązania na rzecz podatku od nieruchomości.  
 
Sprawozdanie z działalności Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 
za 2008 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.4. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekty uchwał w sprawie: 
 

1) zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
  

Skarbnik Gminy p. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż projekt uchwały zakłada 
przeniesienia wydatków z działów gdzie występuje nadwyżka na zadania niezbędne  
do wykonania w roku bieżącym. 
Wydatki inwestycyjne proponuje się zwiększyć o kwotę 35 000 zł na zadanie 
inwestycyjne pn. ”Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Jakubowicach”, ponieważ  
w trakcie remontu świetlicy w Jakubowicach wystąpiła konieczność wykonania 
nawierzchni z kostki brukowej. 
 
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 XXXII/184/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r., stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
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2)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
Wilków na 2010 rok.  

  
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że stawki podatków  

i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na 
następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, 
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę  
do pełnych groszy (wskaźnik wynosi 3,5%). Uchwalone przez Radę Gminy stawki nie 
mogą przekroczyć górnych granic stawek ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 1. 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Uchwała Nr XXXII/185/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2010 rok, stanowi załącznik nr 6  
do protokołu. 
 

3) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych  
na terenie Gminy Wilków. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Zółtaszek poinformowała, że projekt uchwały 
sporządzono uwzględniając minimalne stawki podatkowe określone w rozporządzeniu 
Ministra Finansów. 
 
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 XXXII/186/09 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku  
od środków transportowych na terenie Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 7  
do protokołu. 
 

4) wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości. 
 

 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Zółtaszek poinformowała, że Rada Gminy 
może wprowadzić inne zwolnienia niż określone w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych. Mogą to być zwolnienia wyłącznie przedmiotowe. Nie dopuszcza się zwolnień 
przedmiotowo-podmiotowych z tej przyczyny w projekcie uchwały uwzględniono 
zwolnienia obowiązujące w roku bieżącym bez dotychczas stosowanych zwolnień 
budynków gospodarczych stanowiących własność emerytów i rencistów.  

 
Radni nie w nieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 0. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXII/187/09 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku  
od nieruchomości, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

5) uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. 

 
Podinspektor ds. Kultury i Sportu p. Dorota Birska poinformowała,  

iż współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ustawowym obowiązkiem samorządu 
gminnego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
Radzie Gminy spoczywa obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 
Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, których działalność związana jest z realizacją zadań publicznych 
Gminy. Przedstawiony do uchwalenia program określa zasady, zakres i formy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.  
 Radca Prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił kwestię poruszoną podczas 
posiedzenia Komisji Rady, iż zapis w § 7 uchwały mówiący o tym, że Wójt Gminy 
podejmuje decyzje dotyczące udzielania organizacjom pozarządowym  
i innym podmiotom wsparcia finansowego jest zgodny z ustawą o wolontariacie, która  
to wskazuje organ administracji publicznej do wykonywania tych działań. W tym 
konkretnym przepadku organem administracji publicznej jest Wójt 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 XXXII/188/09 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2010, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

6) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 
Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 

opracowano w związku ze zmianami do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, które to zmiany zgodnie z art. 7 ust. 3 nakładają  
na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Wymagania określają 
wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe niezbędne do świadczenia 
usług w podanym wyżej zakresie. Wymagania zostały określone w sposób precyzyjny  
i zrozumiały, nie utrudniają dostępu do rynku przedsiębiorcom świadczącym usługi  
w przedmiotowym zakresie oraz nie ograniczają i nie dyskryminują konkurencji na tych 
rynkach. Wymagania określone w uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Wilków, przepisami ustawy o utrzymaniu 



 5
czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim planem gospodarki 
odpadami. 
 
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 XXXII/189/09 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk  
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

7) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 
Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 

opracowano w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które to zmiany zgodnie z art. 7 
ust. 3a nakładają na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wymagania określają 
wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe niezbędne do świadczenia 
usług w podanym wyżej zakresie oraz miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
Wymagania zostały określone w sposób precyzyjny i zrozumiały, nie utrudniają dostępu 
do rynku przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz nie ograniczają i nie 
dyskryminują konkurencji na tych rynkach. Wymagania określone w uchwale są zgodne 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków, przepisami 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim 
planem gospodarki odpadami. 
 
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 XXXII/190/09 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

8) o zaopiniowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego  
w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego 
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa 
Nathana w Branicach. 
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Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iż projekt uchwały 

sporządzony został w związku z pismem Zarządu Województwa Opolskiego dotyczącym 
przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej 10 jednostek organizacyjnych 
Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. 
Biskupa Józefa Nathana w Branicach. Likwidowane jednostki zostaną zastąpione przez 
inne jednostki wraz z dotychczasowymi świadczeniami, zatem udzielanie świadczeń 
będzie się odbywało nieprzerwanie. Natomiast m.in. pracownia diagnostyki obrazowej i 
pracownia rehabilitacji zostaną całkowicie zlikwidowane a świadczone przez nie usługi 
będą wykonywane przez podmioty zewnętrzne.  
 
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 XXXII/191/09 o zaopiniowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej 
Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. 
Biskupa Józefa Nathana w Branicach, stanowi załącznik nr 11 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. 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik nr 12  
do protokołu. 
 
Ad.9. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.10. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.11. Sołtys wsi Pągów p. Marian Radziński zapytał o możliwość zakupu  
i dostarczenia na drogę transportu rolnego tłucznia w celu jej utwardzenia. 
 Mieszkaniec wsi Wojciechów p. Stanisław Jasyk zaproponował, aby porozumieć 
się w kwestii transportu tłucznia z firmą ze Strzelina, która na terenie Gminy Wilków 
odbiera buraki od rolników, wówczas samochody mogłyby w jedną stronę dowozić 
tłuczeń, a koszty transportu byłby niższe.  

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż koszty przedstawione 
przez p. Jasyka są wyższe niż u innych przewoźników.  

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż zadanie utwardzania 
dróg transportu rolnego będzie realizowane. Część tego przedsięwzięcia realizowana 
będzie z wniosków sołectw, które postanowiły przeznaczyć na ten cel środki z funduszu 
sołeckiego.  
 Radny p. Jan Binerat poinformował o konieczności podcięcia drzew rosnących 
przy drodze we wsi Wojciechów.  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski odpowiedział, że sprawa podcinki  
i wycinki drzew przy drodze powiatowej leży w gestii Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie. W tej sprawie złożył wizytę w Wydziale Dróg Powiatowych, w którym 
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został poinformowany, iż ze względu na brak środków finansowych nie wszystkie 
zaplanowane prace zostaną wykonane w tym roku.  
 
Ad.12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXXII  sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 


