
Protokół Nr XXXVIII/10 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 27 maja 2010r. 

 
Sesja Rady Gminy odbyła się w 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 
- 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. Informacja o sytuacji powodziowej. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok; 
2) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata; 
3) wyrażenia akcesu przystąpienia do realizacji projektu w ramach Projektu IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 
„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego; 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
przestrzennego zagospodarowania gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. 

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. Część Uroczysta Sesji z okazji XX Rocznicy Odrodzenia Samorządu 

Terytorialnego, w tym: 
1) referat okolicznościowy, 
2) wystąpienia uczestników uroczystości, 
3) część patriotyczna. 

11. Zamknięcie obrad XXXVIII 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. 
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Ad.2. Brak komunikatów Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Ad.3.  Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski przestawił informację dotyczącą 
sytuacji powodziowej na terenie Gminy Wilków. Poinformował, iż od 17 maja br. 
teren Gminy był monitorowany przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz 
prowadzony był dyżur Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na terenie 
Gminy powstały szkody w postaci podtopień gospodarstw rolnych, szkoły 
podstawowej  w Dębniku oraz użytków rolnych. Intensywne opady miały duży wpływ 
na tereny położone w pobliżu rzek i rowów gdzie w dużym stopniu dokonały szkód. 
Najbardziej ucierpiały wsie: Wilków, Dębnik, Młokicie, Lubska, Pielgrzymowice, 
Bukowie, Idzikowice i Krzyków. Ustalono, że szkody powstały w 45 gospodarstwach 
rolnych obejmujących swym zasięgiem 385 ha. Podtopienia zabudowań były 
krótkotrwałe,  
a bieżące wypompowywanie wody zapobiegło znacznym uszkodzeniom budynków. 
Najbardziej ucierpiały drogi transportu rolnego, które w wyniku nadmiernego 
zawilgocenia zostały rozjeżdżone i obecnie są nieprzejezdne a także rowy 
melioracyjne, które w wyniku naporu dużej ilości wody zostały uszkodzone  
i zamulone.  
 
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. 
 

Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż projekt uchwały 
zakłada dokonanie zwiększenia przychodów budżetowych w związku  
z koniecznością zwiększenia wydatków: 
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadanie inwestycyjne dotyczące 
rozbiórki pałacu w Wilkowie, który stanowi zagrożenie dla mieszkańców, 
- w dziale 710 – Działalność usługowa, na zadania inwestycyjne dotyczące zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wilków i dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych, 
- w dziale 750  – Administracja publiczna, na zwiększenie wynagrodzeń w związku                       
z planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Urzędzie Gminy. 
 
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 XXXVIII/224/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok, 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu; 
 

2) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 
   

Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż grunty rolne 
stanowiące mienie Gminy Wilków wymienione w projekcie uchwały znajdują się 
aktualnie w dzierżawach trwających powyżej trzech lat, obecnie zostały złożone 
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wnioski o przedłużenie zawartych umów. Podjęcie uchwały umożliwi odstąpienie  
od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy i uprości tryb ich zawierania. 
 
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 XXXVIII/225/10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata, stanowi załącznik nr 5 do protokołu; 

 
3) wyrażenia akcesu przystąpienia do realizacji projektu w ramach Projektu IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 Inspektor ds. kadr i oświaty p. Honorata Rosińska poinformowała, iż projekt 
uchwały przedłożono w związku z potrzebą dołączenia uchwały do wniosku celem 
pozyskania środków. Środki finansowe pozyskane będą z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na polepszenie pracy przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011  
i przeznaczone zostaną na: rozszerzenie oferty edukacyjnej, zakup pomocy 
dydaktycznych oraz doposażenie pracowni.  
 
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 XXXVIII/226/10 w sprawie wyrażenia akcesu przystąpienia  
do realizacji projektu w ramach Projektu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, stanowi załącznik nr 6 do protokołu; 
 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
przestrzennego zagospodarowania gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. 
              
  Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż stosownie  
do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązek 
oceny aktualności Studium wynika z art. 32 ww. ustawy. Zgodnie z tym artykułem 
oceny aktualności Studium dokonuje się na podstawie analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny postępów w opracowywaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem: 
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-decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego wydawanych w przypadku  braku planu miejscowego,  
-wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego, 
-wniosków samorządu gminy w sprawie kierunków rozwoju gminy. 

Ustawodawca wprowadził Studium jako opracowanie koordynacyjne 
określające działania gminy w zakresie polityki przestrzennej.  
Studium jest opracowaniem obligatoryjnym i może być ono jedynym opracowaniem 
planistycznym obejmującym obszar całej gminy. W związku z powyższym, aby 
dopuścić lokalizację elektrowni wiatrowych należy dokonać aktualizacji studium, 
wprowadzając zapisy dopuszczające możliwość usytuowania 6 turbin elektrowni 
wiatrowej na terenie wsi Wilków zgodnie z wnioskiem inwestora. Uchwała o 
przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego 
zagospodarowania Gminy Wilków, jest pierwszym etapem procedury zgodnie z art. 
11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 Radny p. Jan Binerat zapytał o dopuszczalną według norm odległość elektrowni 
wiatrowych od zabudowań i wyraził wątpliwość w sprawie braku negatywnych 
skutków związanych z budową elektrowni wiatrowych. 
 Odpowiedzi udzielił przedstawiciel firmy WINDPROJEKT z Inowrocławia  
p. Lechosław Wróbel, który poinformował, iż jednym z podstawowych kryteriów 
wyboru lokalizacji pod elektrownię wiatrową jest jej potencjalne oddziaływanie na 
otoczenie w zakresie hałasu, obecne normy dopuszczają odległość 550 m. 
Poinformował również, iż wybór miejsca, pod budowę elektrowni wiatrowej jest 
jednym z najważniejszych momentów całego procesu inwestycyjnego. Zakres analizy 
obejmuje miedzy innymi: wizję lokalną i analizę warunków otoczenia  
czyli odległość od zabudowań, infrastruktura techniczna, zalesienia, przeszkody 
terenowe i inne elementy otoczenia, wstępną analizę uwarunkowań środowiskowych 
realizacji inwestycji.  

 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa zwrócił uwagę, iż Studium poddane 
zostanie również ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, których opinie w tym zakresie  
są wiążące i decydują o lokalizacji elektrowni wiatrowych pod katem bezpieczeństwa 
ludności i ochrony środowiska. 
   Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zaproponował 
zorganizowanie spotkania informacyjnego z właścicielami gruntów, na których 
planowane jest postawienie elektrowni wiatrowych.  

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

       
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 1, 

głosów wstrzymujących - 0. 
Uchwałę podjęto większością głosów. 

 
Uchwała Nr XXXVIII/227/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy Wilków 
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 

 
Ad.6.   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 8 
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do protokołu. 
 
Ad.7. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.8. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.9. Radny p. Jerzy Parkitny przypomniał o potrzebie dokonania naprawy drogi we 
wsi Jakubowice. 
  Inspektor ds. gospodarki komunalnej p. mgr Wiesław Kwiecień odczytał 
protokół z przeglądu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Wilków. 
 
Protokół z przeglądu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Wilków 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
  
Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski ogłosił przerwę  
w obradach sesji w godz. 1245 - 1300. 

 
Ad.10. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski otworzył 
część uroczystą XXXVIII sesji Rady Gminy w Wilkowie z okazji 20. rocznicy 
odrodzenia samorządu terytorialnego. Sesja rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu, 
następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejno nazwiska 
przewodniczących Rady Gminy z poprzednich kadencji i we wspólnym imieniu 
powitał zgromadzonych na uroczystości radnych z pięciu kadencji i sołtysów z tego 
okresu oraz Wójtów Gminy Pana Andrzeja Spóra – Wójta Gminy Wilków w latach 
1990-2002 i Pana Zygmunta Szulakowskiego – Wójta Gminy Wilków od 2002r.,  
a także Sekretarz Gminy Wilków p. Irenę Wagner-Cichosz  i pracowników Urzędu 
Gminy. 
Uczczono minutą ciszy pamięć radnych i sołtysów, którzy odeszli na wieczny 
spoczynek: Śp. Radni: Jaźwa Czesław (kadencja 1994-1998), Ostrowski Franciszek 
(kadencja 1994-1998), Rybicki Sławomir (kadencja 1990-1994), Tomaszewski Aleksy 
(kadencja 1994-1998), Urbanik Ryszard (kadencja 1994-1998), Mieszała Marina 
(kadencja 1994-1998) oraz Śp. Sołtysi: Klimaj Tadeusz (kadencja 1999-2003 i 2003-
2007), Konefał Henryk (kadencja 1990-1994), Krawczyk Bronisław (kadencja 1990-
1994), Staniec Zdzisław (kadencja 1994-1998), Szapował Adam (1990-1994). 
Zebrani uczcili również minuta ciszy pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. 

Referat okolicznościowy wygłosił Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski, 
który przedstawił akty prawne, które uregulowały funkcjonowanie samorządu 
terytorialnego oraz drogę, którą pokonano, aby nadać obecny kształt samorządowi 
terytorialnemu.  

Głos zabrali również p. Andrzej Spór, który wraził radość z zaproszenia  
i podkreślił jak istotne były ówczesne przemiany a także wspominał okres swojej 
pracy na terenie Gminy Wilków oraz Zbigniew Maliński – Przewodniczący Rady 
Gminy w I kadencji 1990-1994, który podkreślił trud, z jakim budowano samorząd 
terytorialny i wymienił zadania, które na przestrzeni 20. lecia samorządności 
poprawiły warunki bytowe mieszkańców Gminy. 

Uroczystościom towarzyszył zespół „Wilkowianie”, który wykonał pieśni 
patriotyczne oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie, która uświetniła 
uroczystości wykonaniem poloneza i wierszy o tematyce związanej z gminą  
i patriotyzmem.  
  
Materiał z obchodów uroczystej sesji Rady Gminy w Wilkowie stanowi załącznik  
nr 10 do protokołu. 
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Ad.11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXXVIII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 
 


