
Protokół Nr XXXV/10  
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 lutego 2010r. 

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

w godz. 1200 – 1330. 
 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 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 

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 przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji 
elektrowni wiatrowych.  

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

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. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz 

ocena sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia. 
4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2009r. 
5. Interpelacje radnych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok,  
2)  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki, 
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3) trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i 

przedszkolom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Wilków przez 
osoby fizyczne  
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

4) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” Spółka z o.o., 

5) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Nowe kwalifikacje – nowe 
perspektywy w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, w Poddziałaniu 
7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy 
społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

6) o zmianie uchwały Nr XXXIII/199/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
29 grudnia 2009 r. w  sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu  na 2010 rok stanowiącego część gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, 

7) o zaopiniowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego  
w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno–
Reumatologicznych z siedzibą w Kup, 

8) w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków wniesionej 
przez Pana Dariusza Przytulskiego, 

9)  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

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

8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 5 interpelacje radnych. 
9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy. 

 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przypomniał 
radnym o obowiązku składania do dnia 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych  
oraz poinformował o skierowanej do Rady Gminy oraz Wójta Gminy Wilków pisemnej 
prośbie o pomoc finansową właścicieli domu w Wilkowie dotkniętego pożarem. 
Rozpatrzenie prośby nastąpi przez Wójta Gminy, gdyż udzielanie pomocy finansowej 
nie leży w kompetencji Rady Gminy. 
 
Ad.3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie  
oraz oceny sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia przedstawiła 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji p. nadkom. Urszula Grzybowska-Kuriata 
Omówiła zagadnienia dotyczące przestępczości na terenie powiatu namysłowskiego 
oraz analizy efektów pracy komórek organizacyjnych służb kryminalnych, 
przestępczości nieletnich oraz działań służb prewencji i ruchu drogowego. 
Przedstawiła również dane statystyczne dotyczące kradzieży, pobić, wykroczeń  
i przestępstw nieletnich na terenie Gminy Wilków oraz rozliczeń dotyczących 
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funduszu wsparcia policji. Ponadto p. nadkomisarz odpowiedziała na pytania 
radnych dotyczące możliwości instalacji fotoradaru na terenie gminy Wilków, 
ograniczenia prędkości na drodze powiatowej przebiegającej przez Jakubowice  
i wzmocnienia tam kontroli ruchu drogowego. 
 
Pisemne Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie 
oraz oceny sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu. 
 
Ad.4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2009r. omówił p. mgr Zbigniew Maliński – 
Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poruszył  
zagadnienia dotyczące zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielania rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,  
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenia profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  
i socjoterapeutycznych. 
 
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2009r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.5. Interpelację zgłosił radny p. Jerzy Parkitny w sprawie potrzeby ograniczenia 
prędkości na odcinku drogi powiatowej przebiegającym przez Jakubowice. 
 
Ad.6. 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 uchwały 
zakłada zmiany przychodów budżetowych w związku z wyliczeniem nadwyżki 
budżetowej za 2009r. oraz zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 710 – 
Działalność usługowa, w związku z koniecznością wprowadzania zmian do planu 
zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla wsi Wilków i zwiększenia 
wydatków bieżących: 
- w dziale 600 – Transport i łączność, z uwagi na konieczność zabezpieczenia 
środków na utrzymanie dróg, 
- w dziale 750 – Administracja publiczna, i dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, w związku z ubieganiem się o środki z Programu Rozwoju Obszarów 
wiejskich na lata 2007-2013 
- w dziale 801 –Oświata i wychowanie , na zwiększenie dotacji dla  SPSK - 
Publicznej Szkoły w Dębniku oraz na dojazdy dzieci do szkół, 
- w dziale 852 – Pomoc społeczna , na wypłatę świadczeń dla zatrudnionych  
w ramach prac społecznie użytecznych, 
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- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na dofinansowanie 
zadania związanego z oświetleniem ulicznym. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

       
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, 

głosów wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXV/204/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok, 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu; 
 

2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż zgodnie  
z ustawą o funduszu sołeckim sołectwa będą mogły pozyskiwać za pośrednictwem 
funduszu środki na lokalne przedsięwzięcia oraz wspierać inicjatywy swoich 
mieszkańców. O wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki decyduje Rada Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXV/205/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, stanowi załącznik nr 7  
do protokołu; 
 

3) trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom 
zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 
              Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania  
i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym 
na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. Dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których 
funkcjonują szkoły lub przedszkola prowadzone przez osoby prawne inne niż 
jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne.  

Radni nie wnieśli uwag. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

       
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, 

głosów wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXV/206/10 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym 
szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Wilków przez 
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowi załącznik nr 8  
do protokołu; 
 

4) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” Spółka z o.o. 
 
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż Wieloletni Plan 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” zawiera kontynuację zadań 
zawartych w planie z 2009 roku oraz nowe zadania. Zmiana proponowana  
w wieloletnim planie podyktowana jest uporządkowaniem gospodarki ściekowej  
w aglomeracji Namysłów umieszczonej w Krajowym Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych KPOŚK. W celu osiągnięcia założeń (KPOŚK) zaplanowano 
realizację zadania „Rozwiązanie 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 przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXV/207/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju  
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów  
i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., stanowi załącznik nr 9 do protokołu; 
 

5) przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Nowe kwalifikacje – nowe 
perspektywy w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój  
i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. mgr Stanisława Witek 
poinformowała, iż projekt uchwały przedkładany jest w związku z przystąpieniem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do realizacji projektu pod nazwą 
Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji 
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społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  
w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu planuje 
się organizację kursów dla osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz pomoc psychologiczną  
i doradztwo zawodowe i prawne.  
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXV/208/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Nowe 
kwalifikacje – nowe perspektywy w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji 
społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  
w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez ośrodki 
pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowi załącznik nr 10  
do protokołu; 
 

6) o zmianie uchwały Nr XXXIII/199/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu na 2010 rok stanowiącego część gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. 
 

Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
p. mgr Zbigniew Maliński poinformował, że zgodnie z ustawą o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych  
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych 
gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w którym to również ustalane 
jest wynagrodzenie dla członków komisji. W uchwale Nr XXXIII/199/09 Rady Gminy 
w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. ustalono wynagrodzenie dla wszystkich 
członków komisji w kwocie 240,00 zł. Aby zróżnicować to wynagrodzenie proponuje 
się pozostawienie wynagrodzenia dla Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji 
bez zmian a wynagrodzenie dla członków komisji uchwalić w wysokości 150,00 zł. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXV/209/10 o zmianie uchwały Nr XXXIII/199/09 Rady Gminy  
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w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu na 2010 rok stanowiącego część gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 

7) o zaopiniowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego  
w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno–Reumatologicznych z siedzibą  
w Kup. 
 

Sekretarz Gminy p. mg Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iż Rada 
Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zespole Szpitali 
Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup wyraziła pozytywną opinię w 
sprawie likwidacji jednostek organizacyjnych szpitala: Pododdziału Pulmonologii 
Alergologicznej w Szpitalu w Kup oraz Izby Przyjęć w Szpitalu w Pokoju. Likwidacja 
tych komórek organizacyjnych wynika z faktu, iż szpital nie posiada podpisanego 
kontraktu z NFZ na świadczenia zdrowotne realizowane przez te jednostki. Według 
informacji przekazanych przez Zarząd Województwa świadczenia zdrowotne oraz 
działalność medyczna likwidowanych komórek realizowane będą w sposób 
nieprzerwany bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości – 
przez inne poradnie i oddziały znajdujące się w strukturach szpitala. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 1. 

Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Uchwała Nr XXXV/210/10 o zaopiniowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno–Reumatologicznych  
z siedzibą w Kup, stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 
 

8) w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków 
wniesionej przez Pana Dariusza Przytulskiego. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek poinformował,  
iż w toku postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:  
w dniu 28 stycznia 2010r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Wilkowie skarga wniesiona 
przez p. Dariusza Przytulskiego na działalność Wójta Gminy Wilków. 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy na posiedzeniach w dniach 11 i 15 lutego 2010r. 
zapoznała się z treścią skargi, dokonała analizy dokumentów oraz wysłuchała 
wyjaśnień Wójta Gminy.  

W wyniku postępowania Komisja ustaliła, że treść skargi dotyczy:  
1) zarzutu naruszenia prawa przez Wójta Gminy Wilków poprzez wydanie 

zarządzenia w dniu 19 stycznia 2010r. Nr ORG.0151-260/10 w sprawie ustalenia 
stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy 
Wilków. Skarżący zarzuca, iż powyższe zarządzenie w § 6 ust. 2 wprowadza 
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ograniczenia do korzystania z obiektów użyteczności publicznej poprzez 
pozbawienie tego prawa podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które 
osiągałyby korzyści finansowe w przypadku wynajęcia obiektu lub jego części w celu 
organizacji imprez dochodowych. 

W tym przedmiocie Komisja Rewizyjna stanęła na stanowisku, iż uprawnienie 
podmiotu, którego interes prawny został naruszony aktem prawnym wydanym przez 
organ gminy uregulowane jest ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ a szczególnie art. 101  
i następnymi. Analiza przedmiotowa ww. przepisów  w sposób jednoznaczny 
pozwala na stwierdzenie, że regulują one tryb zaskarżania zarządzeń i uchwał  
i poddają ich rozstrzygnięcia pod jurysdykcję sądów administracyjnych.  
Na marginesie należy podnieść, iż skarżący pismem z dnia 26.01.2010r. – wezwanie 
do usunięcia naruszenia prawa – taki proces uruchomił. 

2) zarzutu niegodnego zachowania Wójta Gminy Wilków jako urzędnika 
samorządowego. 
Ustawodawca w art. 24 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 24 października 2008r.  

o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) nałożył na pracowników 
samorządowych obowiązek zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza nim. 
Jednakże termin godności nie został ustawowo zdefiniowany, co powoduje,  
iż granice tego obowiązku nie są ostre. W doktrynie przyjęto, że zachowanie się  
z godnością sprowadza się do takiego zachowania pracownika samorządowego, które nie 
mogłoby przynosić ujmy w wykonywanym przez niego zajęciom, podważałoby powagę 
urzędu lub narażałoby na szkodę interesy samorządu terytorialnego. Analiza zebranego  
w sprawie materiału dowodowego (pismo skarżącego z dnia 26.01.2010r. – skarga  
na naruszenie prawa przez Wójta Gminy Wilków oraz z dnia 26.01.2010r. – wezwanie  
do usunięcia naruszenia prawa, zarządzenie nr ORG.0151-260/10 Wójta Gminy Wilków  
z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub 
ich części stanowiących własność gminy Wilków oraz wyjaśnienia Wójta Gminy) 
 nie pozwala na postawienie Wójtowi Gminy Wilków zarzutu niegodnego zachowania. Biorąc 
pod uwagę powyższe Rada Gminy w Wilkowie uznaje, że zarzut zawarty w skardze: 
1) dotyczący naruszenia prawa przez Wójta Gminy Wilków pozostawia bez rozpoznania,  

ze względu na brak kompetencji Rady Gminy w tym przedmiocie,  
2) dotyczący niegodnego zachowania Wójta Gminy Wilków jako urzędnika samorządowego 

– uznaje za bezzasadny. 
 

Radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

       
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, 

głosów wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 
Uchwała Nr XXXV/211/10 w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy 
Wilków wniesionej przez Pana Dariusza Przytulskiego, stanowi załącznik nr 13  
do protokołu; 
 

9) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
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Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 

przedłożony jest w związku z potrzebą właściwego przypisania ilości wież elektrowni 
wiatrowych do terenów zgodnie z rysunkiem planu.  

 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXV/212/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad.7. 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.8. Odpowiedzi na interpelację udzielił Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt 
Szulakowski, który poinformował, iż wystąpi z wnioskiem do Wydziału Dróg 
Powiatowych o ustawienie znaków ograniczających prędkość w miejscowości 
Jakubowice do 40 km/h. 
 
Ad.9. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.10. Zapytania zgłosili: 
- sołtys wsi Pągów p. Marian Radziński w sprawie możliwości organizacji 
dodatkowych zajęć korekcyjnych dla dzieci, 
- Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie 
planów inwestycyjnych i gospodarczych w Dębniku, 
- radny p. Jan Binerat w sprawie informacji dotyczącej zmiany opodatkowania  
tzw. pozostałych powierzchni dotyczących budynków gospodarczych będących  
w posiadaniu emerytów, 
- mieszkanka gminy Wilków w sprawie organizacji czasu wolnego dla dzieci  
i młodzieży. 
  

Inspektor ds. Kadr i Oświaty p. Honorata Rosińska poinformowała,  
że w szkołach prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego natomiast,  
aby organizować zajęcia korekcyjne wad postawy niezbędne jest zdiagnozowanie 
wady przez lekarza i prowadzenie zajęć przez osoby do tego uprawnione.  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż: 



 10
- w bieżącym roku planowana jest w Dębniku wymiana przystanku 
autobusowego wraz z utwardzeniem placu wokół niego poza tym w Dębniku planuje 
się wykonanie odwodnienia wsi, 
- zmiana opodatkowania wynika z faktu cofnięcia kompetencji Rady Gminy w 
zakresie stosowania ulg i zwolnień dla konkretnych podmiotów, 
- dzieci i młodzież mają do swojej dyspozycji: świetlice wiejskie, boiska, sale 
sportowe, centra kształcenia na odległość, place zabaw oraz dom kultury, w którym 
organizowane są zajęcia rekreacyjne. Niezależnie od powyższego organizowanych 
jest wiele imprez o charakterze sportowym i kulturowym, w których biorą aktywny 
udział. 
 
Ad.11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXXV  sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
Protokołował:  
 
 


