
Protokół Nr XXXIX/10 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia 24 czerwca 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 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 
- 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 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 12 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów 
wstrzymujących – 0. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Bogdan Zdyb złożył wniosek  

o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Wilków.  

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski poddał pod 
głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Gminy p. mgr Bogdana Zdyba   
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały. 

Za wnioskiem głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów 
wstrzymujących – 2. 

Wniosek przyjęto większością głosów.  
 
Jeden radny nie był obecny na sali podczas głosowania nad wnioskami w związku z 
tym w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
 
Innych wniosków nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Zygmunt Pniewski 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) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków na realizację zadania – 

usuwanie skutków powodzi, 
3) o zmianie uchwały Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

25 marca 2010r. 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, 

4) zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Wilków i jej jednostkom organizacyjnym,  

5) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Wilków za 2009 rok, 
6) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej, 

7) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 
8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w 

Wilkowie, 
9)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Wilkowie i Jakubowicach, stanowiących własność Gminy Wilków, 
10)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

położonej w Jakubowicach, stanowiącej własność Gminy Wilków, 
11)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Wilków, 
12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych, 

13) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

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 XXXIX sesji Rady Gminy. 
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Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Pniewski poinformował,  
iż po zakończeniu sesji wśród radnych i sołtysów odbędzie się zbiórka finansowa  
na pomoc powodzianom w Gminie Wilków w województwie lubelskim.  
 
Ad.3. Interpelacji nie wniesiono. 
 
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 uchwały 

zakłada dokonanie zwiększenia przychodów budżetowych w związku  
z koniecznością zwiększenia wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
o ochrona przeciwpożarowa, na zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu motopompy 
szlamowej dla OSP w Wilkowie oraz dokonania zwiększenia dochodów i wydatków 
budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w związku ze zwiększeniem 
części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na likwidacje szkód losowych  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębniku i w dziale 853 – Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej, w związku z podpisaniem aneksu do umowy ramowej 
projektu systemowego z 2008 r. pt. „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”.  
 
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 XXXIX/228/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok, 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu; 
 

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków na realizację zadania – 
usuwanie skutków powodzi. 
 

 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż projekt uchwały 
zakłada udzielenie pomocy finansowej Gminie Wilków (woj. lubelskie), dotkniętej 
powodzią, w wyniku której doszło do zalania 90 % ogólnej powierzchni całej Gminy. 
Kataklizm pozbawił dachu nad głową ponad 4000 ludzi. Zostali oni bez środków do 
życia, utracili bezpowrotnie swoje gospodarstwa, zniszczeniu uległa praktycznie cała 
infrastruktura służąca mieszkańcom. Gmina Wilków i jej mieszkańcy zostali skazani na 
życzliwość, ofiarność i zrozumienie tych wszystkich osób i instytucji, którzy rozumieją 
potrzebę solidarności. 
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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 XXXIX/229/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków 
na realizację zadania – usuwanie skutków powodzi, stanowi załącznik nr 5  
do protokołu; 
 

3) o zmianie uchwały Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
25 marca 2010r. 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. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż konieczność 
zmiany wynika z wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  
w Częstochowie w sprawie wydania decyzji o zmianie zezwolenia na prowadzenie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębniku i wyrażenia zgody na otwarcie oddziału 
przedszkolnego przy tej Szkole Wójt wydał pozytywną decyzję w powyższej sprawie. 
Oddział Przedszkolny będzie funkcjonował od 1.09.2010 r. 

 
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 XXXIX/230/10 o zmianie uchwały Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 25 marca 2010r. 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; 
 

4) zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wilków i jej 
jednostkom organizacyjnym. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż nowa ustawa 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych reguluje zasady umarzania 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w administracji rządowej, 
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natomiast w jednostkach samorządu terytorialnego winno to być uregulowane 
uchwałą organu stanowiącego. W projekcie uchwały przyjęto zasady, sposób i tryb 
udzielania ulg obowiązujący w administracji rządowej. 
 
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 XXXIX/231/10 w sprawie zasad trybu umarzania, odraczania  
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Wilków i jej jednostkom organizacyjnym, stanowi załącznik  
nr 7 do protokołu; 
 

5) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Wilków za 2009 rok. 
 
 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż Minister 
Finansów określił obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostek 
samorządowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Bilans ten podlega 
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia 
bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki 
dominującej. Organem zatwierdzającym, o którym mowa w ustawie jest w przypadku 
naszej gminy Wilków - Rada Gminy. Bilans skonsolidowany został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o bilanse jednostkowe wszystkich 
jednostek organizacyjnych 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 XXXIX/232/10 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego 
Gminy Wilków za 2009 rok, stanowi załącznik nr 8 do protokołu; 
 

6) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
 
 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż projekt 
uchwały powstał w związku ze zmianą przepisów dotyczących sporządzenia 
informacji za I półrocze roku budżetowego, które oprócz informacji o przebiegu 
wykonania budżetu wymagają sporządzenia przez Wójta informacji o kształtowaniu 
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się wieloletniej prognozy finansowej. Zakres i formę tych informacji określa organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 

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 XXXIX/233/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, stanowi załącznik nr 9 do protokołu; 
 

7) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
 
 Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, iż w związku  
z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych traci moc uchwała w sprawie 
procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Organ stanowiący podejmuje 
nową uchwałę w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej, na podstawie 
przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych.  
 
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 XXXIX/234/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu; 
 

8) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych  
w Wilkowie. 
 
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż w związku  
z zagrożeniem budowlanym, jakie stwarza obiekt wpisany do rejestru zabytków pod 
numerem 2104/84, położony w Wilkowie, obejmujący działkę nr 171/20, którego 
Gmina Wilków jest współwłaścicielem w połowie udziałów, pozostali współwłaściciele 
nieruchomości postanowili wystąpić z wnioskiem do Wójta o przejęcie ich udziałów 
we wszystkich współwłasnościach w tym majątku na rzecz Gminy Wilków. Gmina 
poprzez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wystąpiła do Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na wykreślenie obiektu z rejestru 
zabytków i jego rozbiórkę. 
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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 XXXIX/235/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości położonych w Wilkowie, stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 

9) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych  
w Wilkowie i Jakubowicach, stanowiących własność Gminy Wilków. 

 
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
dotyczący sprzedaży działek opracowano gdyż stały się one obiektem 
zainteresowania potencjalnych nabywców. Po wygaśnięciu okresu najmu 
nieruchomości położonej w Jakubowicach, zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, postanowiono wydzielić zabudowania oraz dwie działki budowlane. 
Działki budowlane w Wilkowie powstały po wydzieleniu działki zabudowanej 
przeznaczonej do sprzedaży dla dotychczasowych najemców. 
 
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 XXXIX/236/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości położonych w Wilkowie, stanowi załącznik nr 12 do protokołu; 
 
 10) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w Jakubowicach, stanowiącej własność Gminy Wilków. 
 
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
dotyczący sprzedaży działki opracowano na  wniosek  osoby  zainteresowanej jej 
nabyciem.  Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  
sprzedana zostanie na rzecz  dotychczasowego najemcy.  
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXIX/237/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Jakubowicach, stanowiącej własność 
Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 13 do protokołu; 
 
 11) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Wilków. 
 
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt uchwały 
opracowano w związku z zainteresowaniem nabycia nieruchomości przez 
właścicielkę działki przyległej na poprawienie warunków zagospodarowania tej 
działki. Działka ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, więc 
nie może być zbyta w drodze przetargu. Wobec powyższego postanowiono zbyć ją 
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  
 
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 XXXIX/238/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu; 
 

12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
 

 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż projekt 
uchwały powstał w związku z wnioskiem w sprawie zmiany w części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków i przeznaczeniem 
wnioskowanego terenu pod lokalizację 6 turbin wiatrowych, które usytuowane miały 
być na działkach w miejscowości Wilków. 

Aby móc dopuścić lokalizację tego typu inwestycji, należy przeprowadzić 
procedurę zmiany miejscowego planu zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, a uchwała o przystąpieniu do sporządzenia jest 
pierwszym etapem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Na podstawie ustaleń uchwalonej zmiany inwestor może uzyskać 
pozwolenie budowlane na realizację ww. przedsięwzięcia. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, 
głosów wstrzymujących - 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XXXIX/239/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji 
elektrowni wiatrowych, stanowi załącznik nr 15 do protokołu; 

 
13) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
 
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż zmiana planu ma 
na celu korektę zapisów, uchwalonego w dniu 1 października 2009 r., miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. Korekta polega przede wszystkim na przypisaniu liczby dopuszczonych 
elektrowni wiatrowych do poszczególnych terenów w planie, bez zmiany ogólnej 
liczby elektrowni wiatrowych, jakie mogą zostać zlokalizowane na terenie objętym 
planem. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
przeszedł pomyślnie całą procedurę planistyczną,  przeprowadzoną w trybie ustawy  
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   
oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko, a także w trybie wszystkich ustaw odrębnych 
stosowanych w związku projektowaniem planistycznym i uzyskał wszystkie 
wymagane opinie i uzgodnienia. Realizacja ustaleń planu nie spowoduje 
negatywnych skutków na znajdujące się na terenie gminy obszary chronione  
i projektowane do ochrony, a także na zdrowie ludzi i przyniesie wymierne korzyści 
dla Gminy w postaci podatków, które będzie można przeznaczyć na potrzeby 
społeczności gminnej. 

 
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 XXXIX/240/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, stanowi 
załącznik nr 16 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 17 
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do protokołu. 
 
Ad.6.  Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.7. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
Ad.8. Radny p. Jan Binerat wyraził obawę w kwestii sumiennej realizacji zapisów 
dotyczących wykonania dróg oraz zabezpieczenia melioracji gruntów rolnych przy 
budowie elektrowni wiatrowych oraz zapytał o sposób rozliczania odprowadzanych 
ścieków i poboru wody w gospodarstwach rolnych.  
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, że sposób 
rozliczania za ścieki i wodę w gospodarstwach rolnych będzie ustalany indywidualnie 
z rolnikiem.  
 Radny p. Sylwester Gaweł poinformował, iż w Jakubowicach nie do końca 
zostały wykonane czynności związane z usuwaniem ubytków na asfalcie.  
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iż tej kwestii zostanie 
skierowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych.  
 Kierownik Referatu p. Kazimierz Olchawa poinformował, iż kominiarze na 
terenie Gminy Wilków będą dokonywać przeglądu przewodów kominowych do końca 
lipca br. a także przed obchodem w każdym sołectwie skontaktują się z sołtysem wsi.  

Odpowiadając na zapytanie złożone w sprawie zalet i wad przynależności 
Gminy Wilków do Związku Gmin Śląska Opolskiego Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt 
Szulakowski poinformował, iż wśród zalet można wymienić między innymi szkolenia 
organizowane przez ZGŚO, z których korzystają pracownicy Urzędu, bieżące 
informowanie o najistotniejszych zmianach zachodzących w ustawach regulujących 
funkcjonowanie samorządu, podejmowanie inicjatyw mających na celu zmiany  
w prawie, które niekorzystnie wpływałby na działalność jednostek samorządu 
terytorialnego.  
 
Ad.9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Zygmunt Pniewski podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XXXIX/10 sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
Protokołowała: 


