
Protokół Nr XXXVII/10 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 29 kwietnia 2010r. 

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

w godz. 1200 – 1415. 

 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 1990 r. 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 przedstawił porządek 
obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Wilkowie, świetlic wiejskich  

oraz kultury fizycznej za 2009 rok. 
4. Informacja o działalności bibliotek publiczno – szkolnych za 2009 rok działających 

na terenie Gminy Wilków. 
5. Interpelacje radnych. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, w tym: 
 1) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu, 
 2) dyskusja. 
7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym: 
 1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie, 
 2) opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, 
 3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilków  

za 2009 rok. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok, 
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku, 
3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie 

działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
w 2010 roku, 

4) udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Namysłowie  
w 2010 roku, 

5) dopłaty z budżetu Gminy Wilków do 1m3 wody, 
6) zmiany w podziale Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
7) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu, 

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

10. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 5 interpelacje radnych. 
11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad XXXVII 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 przypomniał o zbliżającym 
się końcowym terminie składania oświadczeń majątkowych oraz odczytał Rezolucję 
Rady Miasta Krakowa w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi, w której to Rada 
Miasta Krakowa wyraża swoją solidarność dla Polaków prześladowanych  
na Białorusi. Poprosił także Wójta Gminy Wilków p. Zygmunta Szulakowskiego  
o przedstawienie Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego potępiającej 
uhonorowanie przez poprzedniego Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę 
sprawców ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II 
Rzeczypospolitej. Ponadto odczytał rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego w sprawie 
załatwienia skargi wniesionej przez p. Dariusza Przytulskiego na uchwałę Rady 
Gminy. Wojewoda Opolski stwierdził, iż biorąc pod uwagę procedury załatwienia 
skargi uznaje, iż była ona prawidłowa. 
 
Ad.3. Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Wilkowie, świetlic wiejskich oraz 
kultury fizycznej za 2009 rok omówiła Podinspektor ds. Kultury i Sportu p. Dorota 
Birska. Przedstawiła formy działalności, uczestnictwo i organizację imprez, 
konkursów i zabaw, wydatki bieżące oraz koszty związane z organizacją konkursów, 
zawodów i wycieczek Domu Kultury w Wilkowie.  
 
Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Wilkowie, świetlic wiejskich oraz kultury 
fizycznej za 2009 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.4. Informację z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie za rok 2009 
przedstawiła mł. Bibliotekarz p. Magdalena Urbaniak. Omówiła zbiory biblioteczne, 
czytelnictwo oraz formy promocji książki i biblioteki a także jej bieżące potrzeby. 
 
Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie za rok 2009 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Idzikowicach  
za 2009 rok przedstawiła Bibliotekarz p. Maria Staniec. Poinformowała o działalności 
informatycznej biblioteki, omówiła roczną formę organizacji pracy oraz współpracy  
z innymi placówkami, a także zwróciła się z prośbą o zwiększenie funduszy  
na prenumeratę czasopism. 
 
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Idzikowicach za 2009 
rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
 Mł. Bibliotekarz p. Joanna Wojciechowska przedstawiła sprawozdanie  
z działalności Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Bukowiu za 2009 rok. Poinformowała 
między innymi o formach promocji książek, zbiorach bibliotecznych oraz działalności 
informatycznej biblioteki oraz potrzebie zakupu komputera do biblioteki.   
 
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Bukowiu za 2009 rok 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
 



 3

Ad.5. Interpelacje wnieśli: 
- Radny p. Marek Bratosiewicz w sprawie zalegających na poboczach dróg 
powiatowych gałęzi pozostawionych przez pracowników dokonujących podcinki 
drzew, 
- Radny p. Jan Binerat w sprawie wyrównania drogi i pobocza obok Domu Kultury  
w Wilkowie w celu powiększenia miejsca do parkowania samochodów. 
 
Ad.6.  Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok  
i rozpatrzyli je szczegółowo, w tym również na posiedzeniach poszczególnych 
Komisji Rady Gminy w Wilkowie.  
  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilków za rok 2009 stanowi załącznik  
nr 8 do protokołu. 
 
 1) uchwałę z dnia 16 kwietnia 2010r. Nr 88/2010 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu odczytała Skarbnik Gminy p. mgr inż. 
Teresa Żółtaszek.   
 
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 2) Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek podsumowała wykonanie 
budżetu Gminy Wilków za 2009 rok. Gmina przez cały rok zachowywała dobrą 
płynność finansową. Dochody kształtowały się na poziomie 99,8% natomiast wydatki 
dokonywane były w sposób oszczędny i celowy przy jednoczesnym zachowaniu 
zasady uzyskania jak najlepszych efektów. Podkreśliła także wysoki wskaźnik 
wykonania dochodów podatkowych, który ukształtował się na poziomie 92,3%,  
co w porównaniu z rokiem 2008 daje wzrost o 6%. Stan zadłużenia na dzień  
31 grudnia 2009r. z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów wyniósł 
227.600 zł, co stanowiło 1,78% planowanych dochodów. Zobowiązania 
niewymagalne gminy na koniec 2009 roku wyniosły ogółem 393.782,94 zł i dotyczyły 
zobowiązań płatnych w 2010 roku.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Wilkowie p. Zygmunt Pniewski zauważył,  
iż miarą dobrego funkcjonowania gminy są realizowane w niej inwestycje. Znaczący 
wzrost inwestycji w Gminie Wilków jest dowodem na jej rozwój i rozsądne 
gospodarowanie budżetem gminy. Podkreślił także jak ważne jest dobre 
przygotowanie pod kątem formalnym przedsięwzięć inwestycyjnych.  
 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski wyraził słowa podziękowania dla 
pracowników Urzędu, Rady Gminy jak również wszystkim tym, którzy wspomagają 
realizację zadań ujętych w budżecie Gminy.  
 
Ad.7. Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

 
1) uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie Nr 12/10 z dnia  

22 marca 2010r. w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wilków 
absolutorium za 2009 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
p. Szczepan Mielczarek. 
 
Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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 2) uchwałę z dnia 2 kwietnia 2010. r. Nr 120/2010 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii do wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie o udzielenie Wójtowi Gminy Wilków absolutorium 
za 2009 rok odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szczepan Mielczarek.  
 
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu.  
 
 3) Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski przedstawił  
i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Wilków za 2009 rok. 
  
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów 
wstrzymujących – 0. 
  
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXVII/216/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Wilków za 2009 rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad.8. 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 dokonanie zwiększenia przychodów budżetowych w związku  
z koniecznością zwiększenia wydatków: 
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na płace z tytułu umowy – zlecenia  
w celu opracowania planu dot. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 
- w dziale 710 – Działalność usługowa, na zakup kostki brukowej w celu wykonania 
chodnika na cmentarzu w Wilkowie, 
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na pomoc 
finansową dla Komendy PSP w Namysłowie,  
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na usługi remontowe terenu wokół Szkoły  
w Bukowiu, 
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na płace i pochodne  
od wynagrodzeń. 
 
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 XXXVII/217/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok, 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu; 
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2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku. 
 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż w uchwale 
budżetowej założono zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne, które będą 
realizowane w 2010 r. W związku z rozpoczęciem realizacji zadań inwestycyjnych 
wystąpiła konieczność podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Kredytem 
będą finansowane wyłącznie zadania inwestycyjne a wysokość kredytu  
na poszczególne zadania będzie uzależniona od wartości wynikającej  
z przeprowadzonych przetargów.  
 
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 XXXVII/218/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w 2010 roku, stanowi załącznik nr 14 do protokołu; 

 
3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie 

działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w 2010 roku. 

 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż na zadania 
inwestycyjne Gmina może otrzymać pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie. Warunkiem otrzymania pożyczki jest podpisana umowa  
na dofinansowanie ze środków europejskich. Gmina podpisała taką umowę  
z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania dot. budowy kanalizacji  
w Krzykowie, w związku z czym może wystąpić o pożyczkę. Pożyczka  
na wyprzedzające finansowanie jest wyłączona ze wskaźników zadłużenia. 
 
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 XXXVII/219/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku, stanowi załącznik nr 15 do protokołu; 
 

4) udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Namysłowie  
w 2010 roku. 
             Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż przepisy 
prawa dopuszczają udzielanie pomocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego. W tym przypadku jest to pomoc na działalność bieżącą Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Pomocy udziela się w formie dotacji, która 
podlega rozliczeniu. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 1. 

Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Uchwała Nr XXXVII/220/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu 
Powiatowemu w Namysłowie w 2010 roku, stanowi załącznik nr 16 do protokołu; 

 
5) dopłaty z budżetu Gminy Wilków do 1m3  wody. 

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku ze złożonym przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD”, wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie Gminy Wilków na okres 12 miesięcy. Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, Rada Gminy zatwierdza w drodze uchwały przedmiotowe taryfy. 
Obowiązkiem Spółki „EKOWOD” było  opracowanie cen i stawek opłat dla 
poszczególnych  taryfowych grup odbiorców usług,  na podstawie 
udokumentowanych różnic kosztów. Wzrost taryf za wodę Spółka przedłożyła  
we wniosku z dnia 19.02.2010 r. określając je na podstawie niezbędnych 
przychodów, stanowiących  podstawę do ukształtowania się cen na dostawę wody  
dla odbiorców na terenie Gminy Wilków. Wniosek został sprawdzony i zweryfikowany 
zgodnie z art. 24 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy w dniu  09.03.2010 r. 

Aktualnie obowiązująca cena opłaty za dostarczaną wodę kształtuje się  
na poziomie 3,05 zł i została przyjęta  uchwałą  Nr XXIV/154/09 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek (taryf)  
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

W dniu 25 marca 2010 r. na XXXVI sesji Rady Gminy w Wilkowie został 
rozpatrzony wniosek spółki „EKOWOD” o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wilków, który nie został przyjęty przez Radę 
Gminy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 24 ust. 8 wyżej cytowanej ustawy 
nowa stawka opłat będzie obowiązywała po upływie 70 dni od momentu złożenia 
wniosku - tj. od dnia 1 maja 2010 r. Nowa stawka zaproponowana we wniosku 
obejmuje kwotę 3,48 zł za m3 wody. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty z budżetu 
Gminy Wilków do 1m3 wody jest zatem  zasadne, ponieważ ma na celu złagodzenie 
skutków  podwyżki ceny wody dla  mieszkańców  Gminy Wilków.  Dopłata w kwocie 
0,28 zł, z należnym podatkiem VAT, pozwala na utrzymanie stawki opłaty  
za dostarczoną wodę w granicy 2,99 zł (+ 7% VAT) tj. 3,20 zł za m3 dostarczonej 
wody. 
 
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 XXXVII/221/10 w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Wilków do 1m3  

wody, stanowi załącznik nr 17 do protokołu; 
 

6) zmiany w podziale Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż działając  
na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza  
do rad gmin, rad powiatów i sejmików Wójt Gminy wnioskuje do Rady Gminy  
o dokonanie zmiany w podziale Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ze względu  
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na konieczność uwzględnienia zmiany liczby radnych wybieranych w okręgu 
wyborczym nr 7 – Pągów i nr 8 – Pszeniczna. Podział na okręgi wyborcze, ich 
granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustalany jest 
według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby 
mieszkańców przez liczbę radnych wybieranych do danej rady z uwzględnieniem 
następujących zasad: 
- ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe  
od ½, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę 
do liczby całkowitej; 
- jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa wyżej liczba radnych wybieranych w 
okręgach przewyższa liczbę ustaloną dla danej rady (w przypadku Gminy Wilków do 
Rady wybiera się 15 radnych), mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach 
wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza. Taka sytuacja 
zaistniała w okręgu wyborczym Nr 8 – Pszeniczna, gdzie norma przedstawicielstwa 
jest najmniejsza i mandat należało odjąć.  
Na posiedzeniu Komisji Rady Gminy zwrócono się z pytaniem o możliwość 
pozostawienia mandatu radnego w Pszenicznej a zdjęcie jednego mandatu  
w Idzikowicach. Jednak w wyniku konsultacji z Delegaturą Krajowego Biura 
Wyborczego ustalono, ze taka zamiana w obliczu ustalonej normy 
przedstawicielstwa nie jest możliwa.  
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych – 1, 
głosów wstrzymujących - 1. 

Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Uchwała Nr XXXVII/222/10 w sprawie zmiany w podziale Gminy Wilków na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu, stanowi załącznik nr 18 do protokołu; 
 

7) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. 
Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, iż Związek 

Gmin Śląska Opolskiego wniósł o dokonanie zmian w statucie z uwagi na rezygnację  
z członkowska w ZGŚO gmin Krzanowice i Niemodlin. Podjęcie uchwały o zmianie 
statutu jest niezbędne do uaktualnienia wykazu gmin członkowskich w Związku oraz 
wymagane jest do dopełnienia procedury zmiany statutu, która jest przewidziana  
w trybie jego uchwalenia. 
 
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 XXXVII/223/10 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w Opolu, stanowi załącznik nr 19 do protokołu; 
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Ad.9. 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 20 
do protokołu. 
 
Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt 
Szulakowski: 
- w sprawie gałęzi pozostawionych przez pracowników służb drogowych zostanie 
skierowane pismo do Starosty Namysłowskiego, 
- sprawa wyrównania drogi i pobocza zostanie załatwiona w możliwie najszybszym 
terminie. 
 
Ad.11. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.12. Radny p. Jerzy Parkitny przypomniał o konieczności naprawy drogi we wsi 
Jakubowice oraz postawienia znaków ograniczających prędkość. 
 Radny p. Marek Bratosiewicz poinformował o zawodach wędkarskich, które 
organizowane będą 6 maja 2010r. na stawach w Dębniku. Zwrócił się z prośbą, aby  
z każdej miejscowości wydelegować dwuosobowe drużyny.  
 Sołtys wsi Pągów zaproponował organizację akcji sadzenia drzew. 
 Sołtys wsi Młokicie zwrócił się z pytaniem w kwestii sprowadzenia na teren 
gminy Wilków kominiarza. 
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż kominiarze będą 
na terenie gminy pracować w miesiącach maj - wrzesień. Ponadto przedstawił 
informację na temat „Budowy Stacji Bazy Telefonii Komórkowej BTS-53343.01 B 
Idzikowice_Centrum”.  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski przedstawił informację 
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie dotyczącą przyjmowania wniosków  
na dotację z Funduszu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 
Wnioski przyjmowane będą w okresie 04.05.2010 – 21.05.2010r., natomiast druki 
wniosków dostępne są na stronie internetowej PUP lub w siedzibie Urzędu.
 Mieszkanka Gminy Wilków poruszyła kwestię wysokości wynagrodzenia 
pracowników Urzędu Gminy Wilków. 
 Wójt Gminy poinformował, iż wynagrodzenia ustalane są one według zasad  
i kryteriów regulowanych odpowiednimi przepisami. 
  
Ad.13. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXXVII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała: 


