
Protokół Nr XXXIV/10  
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 stycznia 2010r. 

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

w godz. 1200 – 1330. 
 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 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. Interpelacje radnych. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok,  
2) uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 

w Gminie Wilków na rok 2010,  
3) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  

w Wilkowie. 
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 XXXIV 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. Brak komunikatów Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
Ad.3. Interpelację zgłosił radny p. Wiesław Kowalczyk w sprawie: 
- odśnieżania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Wilków, 
- wysokiej absencji uczniów gimnazjum oraz potrzeby wymiany informacji miedzy szkołą 
a rodzicami w zakresie zgłaszania nieobecności.  
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Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przedstawił i poddał pod 
dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż projekt zakłada 

zmiany wynikające z wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę - Prawo ochrony 
środowiska, które dotyczą likwidacji gminnego FOŚiGW oraz udzielenia upoważnienia 
wójtowi gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień 
do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu z wyłączeniem 
wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.  
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXIV/201/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok, 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu; 
 

2)  uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w Gminie Wilków na rok 2010. 

 
Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż projekt uchwały 

opracowano w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  
25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych,  
z którego wynika potrzeba sporządzenia i zatwierdzenia do 31 stycznia każdego roku 
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  
i przesłania go właściwemu staroście. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXIV/202/10 w sprawie uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania 
prac społecznie użytecznych w Gminie Wilków na rok 2010, stanowi załącznik nr 5  
do protokołu; 
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3) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w Wilkowie. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano w celu uregulowania stanu własności przez dotychczasowych właścicieli 
zabudowań stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Według stosowanych 
przepisów, właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie  
o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, 
kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki  
za odpowiednim wynagrodzeniem.  

 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXIV/203/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wilkowie, stanowi załącznik nr 6  
do protokołu. 
 
Ad.5. 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.6. Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski: 
1) ośnieżaniem dróg powiatowych zajmuje się firma „BUDIM” z Olesna, która wygrała 
przetarg ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie. Jak wynika z ostrego 
przebiegu tegorocznej zimy firma ta nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem 
przejezdności dróg. Zauważalny jest brak koordynacji i nadzoru ze strony Starostwa.  
W tej sytuacji gmina ze swojej strony uruchomiła własny sprzęt oraz sprzęt zakładów 
pracy, by zapewnić przejezdność dróg. 
2) wysoka absencja uczniów w ostatnim okresie była spowodowana warunkami 
zimowymi oraz zachorowaniami na grypę. Wójt Gminy potwierdził sugestie radnego  
w sprawie potrzeby wypracowania lepszego sposobu wymiany informacji szkoła – 
rodzice w temacie nieobecności uczniów na zajęciach. 
 
Ad.7. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.8. Radny p. Wiesław Kowalczyk, zapytał o możliwości pozyskania środków 
finansowych na kanalizację z PROW oraz wyszedł z propozycją, aby utrzymanie dróg 
powiatowych w okresie zimy Starosta przekazał wraz ze środkami dla gmin.  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż poszukiwania nowych 
źródeł finansowania tej inwestycji należy odłożyć do chwili rozpatrzenia dwóch naszych 
wniosków złożonych do Funduszu Spójności oraz PROW. Natomiast propozycję radnego 
w sprawie dróg przekaże Staroście Namysłowskiemu.  
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Radny p. Jan Binerat wyraził również słowa krytyki w stosunku do firmy 

zobowiązanej do odśnieżania dróg oraz poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej opłaty 
za słupy energetyczne stojące na gruntach rolników indywidualnych. 

Radca Prawny p. mgr Jerzy Jakutajć poinformował, iż roszczeń dotyczących 
odpłatności za grunty, na których stoją słupy energetyczne można dochodzić w sądzie na 
drodze cywilnoprawnej.  

Sołtys wsi p. Marian Radziński zapytał o możliwość zakupu tłucznia na drogę 
transportu rolnego w Pągowie.  

Radny p. Marek Bratosiewicz poinformował o możliwości zakupu materiału  
z kruszarek, który jest tańszy i spełniałby tę sama rolę, co tłuczeń. 

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż tłuczeń zostanie zakupiony  
i będzie dowożony w okresie wiosennym i letnim. Środki na ten cel zostały zapewnione  
w budżecie gminy. Co do propozycji radnego Bratosiewicza rozważymy takie możliwości. 

Radny p. Marek Huck zwrócił uwagę na zbyt wczesne włączanie oświetlenia  
na osiedlu w Idzikowicach.  

Wójt Gminy poinformował, że potrzebę zmiany czasu włączania oświetlenia 
ulicznego przekaże do Zakładu Energetycznego. 
 Radny p. Sylwester Gaweł zwrócił uwagę na opóźnienia, jakie miały miejsce  
w ostatnim czasie w dowozie szkolnym dzieci z Krzykowa. 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, że nowy przewoźnik 
wypełnia swoje zadania zgodnie z umową natomiast powstałe opóźnienia są wynikiem 
wyjątkowo ciężkich warunków atmosferycznych.  
 
 Mieszkaniec gminy, który prowadzi w Wilkowie działalność gospodarczą złożył 
skargę dotyczącą zasadności odmownej decyzji, jakiej udzielił mu Wójt Gminy, w sprawie 
wynajmu pomieszczeń na organizację zabawy dochodowej w Domu Kultury w Wilkowie. 
 W tej kwestii odpowiedzi udzielił Radca Prawny p. mgr Jerzy Jakutajć, który 
wyjaśnił, iż odmowa wynajmu Domu Kultury w Wilkowie mieści się w granicach prawa. 
Wynajem normuje Kodeks cywilny, którego przepisy nie obligują wynajmującego do 
zawierania umów z każdym podmiotem. Jednocześnie przepisy regulujące działalność 
samorządu nie zawierają takich unormowań.  
 
Ad.9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXXIV  sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
Protokołował:  
 


