
Protokół Nr XXXVI/10  
z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2010r. 

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

w godz. 1200 – 1350. 
 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 
- 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 przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 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 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały. 

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. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej za 2009r. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok,  
2) 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, 
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3) nadania nazw ulic w Wilkowie i Idzikowicach,   
4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

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 XXXVI sesji Rady Gminy. 

 
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski przypomniał o obowiązku 
składania oświadczeń majątkowych. Ponadto przedstawił pismo z Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowej Organizacji Związkowej 
przy N.Z.O.Z. w Namysłowie zawierające prośbę o zaniechanie planowanego przez 
Dyrekcję zastąpienia umów o pracę umowami cywilnoprawnymi oraz pismo  
z Państwowej Straży Pożarnej dotyczące powołania Społecznego Komitetu Fundacji 
Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. 
Zadaniem komitetu będzie pozyskanie środków finansowych, koniecznych  
do ufundowania sztandaru. 
 

Radca prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, iż zawarcie umowy o pracę 
powoduje nawiązanie stosunku pracy, oznacza to, że pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 
Zatrudnienie w określonych wyżej warunkach jest zatrudnieniem na podstawie 
stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Zawieranie 
umów cywilnoprawnych często wynika z dążenia do zmniejszenia kosztów 
zatrudnienia. Jednak nawet wówczas, gdy strony zawrą umowę cywilnoprawną a jej 
cechami będzie: podporządkowanie pracodawcy przy wykonywaniu umowy, 
obowiązek osobistego świadczenia pracy, ściśle określone miejsce i czas jej 
wykonywania, umowa ta będzie traktowana jak umowa o pracę.  

 
Ad.3. Ocenę stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej za 2009r. przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Namysłowie bryg. mgr inż. Krzysztof Gacek. Omówił statystykę 
zdarzeń działań ratowniczo – gaśniczych, najczęstsze przyczyny powstawania 
miejscowych zagrożeń, udział jednostek w powstałych zdarzeniach, szczególne 
akcje ratownicze, charakterystykę zagrożeń na terenie powiatu, zagrożenia 
chemiczno – ekologiczne, łączność i alarmowanie oraz nadzór i funkcjonowanie 
Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu namysłowskiego, a także budżety gmin i 
środki finansowe na utrzymanie OSP w gminach.  
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 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski podkreślił fakt dobrze 
układającej się współpracy pomiędzy Gminą Wilków a Komendą Powiatową PSP w 
Namysłowie. 
 
Pisemna ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej za 2009r. 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 sprawach: 
 

1) zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok. 
 

 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż projekt uchwały 
zakłada zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych, które wnika z pisma 
Wojewody Opolskiego informującego o ostatecznych kwotach dotacji celowych  
na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz zwiększenie 
dochodów i wydatków budżetowych w oświacie w związku z otrzymaną informacją  
z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach należnej subwencji ogólnej. 

 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXVI/213/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok, 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu; 
 

2) 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 uchwała  
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 uchwalona została na sesji w dniu 25 lutego 
2010r. Przedkładany dziś projekt uchwały wynika z konieczności wprowadzenia 
zmiany zapisu dotyczącego ustalenia wysokości dotacji dla szkoły i przedszkola  
(§3 ust. 1). 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXVI/214/10 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 6  
do protokołu; 
 

3) nadania nazw ulic w Wilkowie i Idzikowicach. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż  projekt uchwały 
opracowano w związku z utworzeniem nowych osiedli domków jednorodzinnych  
w Wilkowie i Idzikowicach. Konieczność nadania nazw ulic wiąże się z numeracją 
porządkową nieruchomości tj. nadania numerów nowo budowanym budynkom.  
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXVI/215/10 w sprawie nadania nazw ulic w Wilkowie i Idzikowicach 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 
 

4) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
powstał w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i wniosek 
Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie,  
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy 
Wilków. Wniosek dotyczy taryf na okres 12 miesięcy od dnia 1 maja 2010 r. do dnia 
30 kwietnia 2011 r.  
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje 
taryfa dwuczłonowa składająca się z: 
- ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody, 
- stawki opłaty abonamentowej niezależnej od ilości dostarczonej wody, a zależnej 
od średnicy wodomierza – płaconej za każdy miesiąc, bez względu na wielkość 
dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku. 
Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na miesiąc. 
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Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 
oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę tj. kosztów eksploatacyjnych, 
kosztów budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Spółka 
„EKOWOD” dokonała podziału na taryfowe grupy odbiorców usług. 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną grupę taryfową 
odbiorców usług. Obejmuje ona odbiorców indywidualnych, jakimi są gospodarstwa 
domowe jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych. 
W zakresie dostawy wody Spółka ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów,  
co uzasadnia wprowadzenie stawki abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie  
od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierać 
wodę czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość do jej 
dostarczania. 
 
 Radny p. Jan Binerat wyraził niezadowolenie z dużej różnicy ceny wody 
pomiędzy Gminą Wilków a Gminą Namysłów. Przypomniał również, iż cena wody 
miała być sukcesywnie zrównywana na terenie Powiatu Namysłowskiego.  
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, że Prezes EKOWOD-u 
p. Artur Masiowski na sesji Rady Gminy złożył w tej sprawie szczegółową informację, 
m.in. potwierdził wolę zrównania cen wody w powiecie namysłowskim. Dochodzenie 
do jednakowej ceny potrwa ok. 3 lat. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 radnych, głosów przeciwnych – 6, głosów 
wstrzymujących - 1. 

Uchwała nie została podjęta. 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Ad.6. Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy 
Wilków p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych 
zarządzeń i 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.7. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.8. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
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Ad.9. Zapytania i wnioski zgłosili: 
- sołtys wsi Pągów p. Marian Radziński w sprawie czyszczenia rowów  
i przepustów, 
- radny p. Jan Binerat w sprawie termin ścinki pobocza przy drodze powiatowej w 
Wojciechowie. 
 
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa wyjaśnił, iż obowiązek czyszczenia 
przepustów należy do właściciela posesji, przy której są położone natomiast 
utrzymanie rowów należy do właściciela pasa drogowego, w tym przypadku  
do powiatu. 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż nie może 
określić termin wykonania ścinki poboczy w Wojciechowie, gdyż zadanie to leży w 
gestii Starostwa, do którego ponowiony zostanie wniosek w tej sprawie.  
 
Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXXVI sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
Protokołował:  
 
 


