
    Protokół  Nr II/02 
z    sesji    Rady   Gminy    w    Wilkowie    z   dnia    13  grudnia    2002 r. 
 
 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła  się  w   małej  sali  Domu  Kultury  w   Wilkowie  
w godz. 11

00
 - 17

30
.  

 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych - według listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
Ponadto w sesji udział wzięli: 
- Wójt Gminy     - Pan Zygmunt Szulakowski, 
- Sekretarz Gminy    - Pani mgr Irena Wagner-Cichosz, 
- Skarbnik  Gminy    - Pani Sabina Różniecka, 
- Kierownik Referatu 
  Gosp. Komunalnej, 
  Komunikacji i Rolnictwa   - Pan inż. Jan Kamiński, 
- Inspektor d/s kadrowych   - Pani Honorata Rosińska, 
- Kierownik Oddziału Terenowego   
   KRUS w Kluczborku   - Pani Anna Majcher 
oraz  sołtysi i osoby zaproszone w/g list obecności stanowiących załączniki nr 2 i 3 
do niniejszego protokołu.  
    Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy - p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk, 
który przywitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił projekt porządku obrad 
sesji: 
 
1. Interpelacje radnych. 
2. Informacja o realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    1) powołania Komisji Rewizyjnej. 
    2) powołania Komisji Rady Gminy, 
    3) zasad  wypłacania  i  wysokości  diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych  
         radnym  Gminy Wilków, 
    4) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków, 
    5) upoważnienia  Przewodniczącego  Rady  Gminy  w  Wilkowie  do dokonywania 
         czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy, 
    6) zmian w budżecie gminy na 2002 r.. 
    7) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nie- 
        ruchomości na terenie Gminy Wilków na 2003 r., 
    8) o zmianie uchwały Nr XXIX/174/2001 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
         28 listopada 2001 r. w sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  i   wprowadzenia  
         zwolnień  w  podatku  od  posiadania  psów  na  terenie  Gminy   Wilków   oraz  
         wprowadzenia opłaty administracyjnej, 
    9) określenia  wzoru   formularzy   informacji   o   nieruchomościach   i   obiektach  
         budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, 
  10) określenia  wzoru  formularzy  informacji  o  gruntach  oraz  wzoru deklaracji na 
         podatek rolny, 
  11) określenia   wzoru  formularzy  informacji  o  lasach  oraz  wzoru  deklaracji  na  
         podatek  leśny, 
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  12) ustalenia  zasad  polityki  czynszowej  za najem lokali mieszkaniowego zasobu  
         Gminy Wilków,  
  13) zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu 
         Gminy Wilków, 
  14) wyznaczenia     delegatów    do    Namysłowskiego   Stowarzyszenia   Inicjatyw  
          Gospodarczych, 
   15) wystąpienia   ze   spółki    pod    nazwą:    Spółdzielczy    Fundusz     Poręczeń  
          Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
   16) o  zmianie  uchwały  Nr XXIV/147/01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 lutego  
          2001 r.   w   sprawie  zatwierdzenia   Wieloletniego  Planu Inwestycyjnego dla  
          Gminy Wilków na lata 2001 - 2008.  
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
5. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 1 interpelacje radnych. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 
 Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  z projektu porządku obrad 
wykreśla się projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej za 
najem lokali mieszkaniowego zasobu Gminy Wilków. 
 Wyjaśnień udzielił Kierownik Referatu - p. inż. Jan Kamiński. 
Po wyjaśnieniach z radcą prawnym ustalono, że aby ustalić zasady polityki 
czynszowej za najem lokali mieszkalnych należy najpierw uchwalić wieloletni 
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, z którego wynika, że 
politykę czynszową ustala Wójt Gminy. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zostanie przygotowany 
na najbliższą sesję Rady Gminy. 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zawnioskował 
aby z uwagi na to, że udział w sesji bierze przedstawicielka KRUS w pkt. 1 porządku 
obrad została przedstawiona sprawa rent strukturalnych. 
Ponadto zawnioskował aby w pkt. 3 uchwały podatkowe i uchwały w sprawie 
powołania  Komisji Rady Gminy  przesunąć jako ostatnie w tym punkcie. 
 Radny p. Władysław Zychowicz zgłosił wniosek, żeby wzorem ubiegłych 
kadencji wprowadzić do porządku obrad sesji pkt. sprawozdanie z działalności Wójta 
Gminy. 
 Wójt Gminy - p. Zygmunt Szulakowski poinformował, że informację ze swojej 
krótkiej działalności przedstawi w punkcie zapytania i wolne wnioski. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał porządek obrad  z wniesionymi 
wnioskami pod głosowanie. 
Porządek obrad przyjęto 14 głosami za i 1 wstrzymującym się. 
Porządek obrad uchwalony  po uwzględnieniu wniosków:  

1. Omówienie sprawy rent strukturalnych przez p. Annę Majcher – Kierownika 
Oddziału Terenowego KRUS w Kluczborku; 

2. Interpelacje radnych;  
3. Informacja o realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gmine. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zasad wpłacania i wysokości diet oraz wzrostu kosztów podróży 
służbowych radnym Gminy Wiklów; 

2) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy; 
3) upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania 

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy; 
4) zmian w budżecie gminy na 2002 r.; 
5) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
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zasobu gminy; 
6) wyznaczenia delegatów do Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 

Gospodarczych; 
7) wystąpienia ze spółki pod nazwą: Spółdzielczy Fundusz Poręczeń 

Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 
8) o zmianie uchwały Nr XXIV/147/2001 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 

26 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego dla Gminy Wilków na lata 2001 – 2008; 

9) określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień  w podatku 
od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2003 r.; 

               10) o zmianie  uchwały  Nr XXIX/174/2001 Rady Gminy w Wilkowie  z  dnia   
     28  listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości   i   wprowadzenia    
     zwolnień  w  podatku  od  posiadania  psów  na  terenie Gminy Wilków; 

               11) określenia  wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach     
     budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości; 

               12) ustalenia wzoru formularzy i informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji  
     na podatek rolny; 

13)  określenia  wzoru  formularzy informacji o lasach oraz  wzoru deklaracji    
      na podatek leśny; 
14) powołania Komisji Rewizyjnej; 
15) powołania Komicji Rady Gminy.  

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 1 interpelacje  radnych. 
7. Zapytania  i wolne wnioski.  

 
Ad. 1. Przedstawicielka KRUS p. Anna Majcher poinformowała, że od nowego roku 
uchwałą sejmu wprowadzone zostaną  renty strukturalne. 
O rentę strukturalną może ubiegać się rolnik będący właścicielem 3 ha 
gospodarstwa przez ostatnie 10 lat i przez ostatnie dwa lata ubezpieczony był  
w KRUS. Aby otrzymać rentę musi pozbyć się gospodarstwa ( sprzedaż, dzierżawa). 
Nowy nabywca nie może posiadać gospodarstwa mniejszego niż 15 ha. 
Renta strukturalna płacona będzie do wieku emerytalnego ( 65 lat mężczyzna i 60 lat 
kobieta) w wysokości 150% naliczonej emerytury po tym okresie obowiązuje 
emerytura. 
Na wcześniejszą emeryturę może przejść rolnik w wieku 60 lat a rolniczka w wieku 
55 lat  pod warunkiem, że przez 30 lat ubezpieczeni byli w KRUS. 
 Radny - p. Wiesław Kowalczyk zapytał czy są możliwości ubezpieczenia  
w KRUS pracowników zatrudnionych w gospodarstwie rolnika. 
Pani Majcher odpowiedziała, że nie ma takich możliwości, pracownicy ci 
ubezpieczani są tylko w ZUS –ie. 
 Zwróciła się do radnych aby poinformowali mieszkańców swoich wsi  
o możliwościach uzyskania rent  strukturalnych. 
Wszelkie informacje w tej sprawie udzielane są w oddziałach KRUS w Kluczborku  
i Namysłowie. 
 
Ad. 2. Radni nie wnieśli interpelacji. 
 
Ad.3. Informację o realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 
złożył Kierownik Referatu p. inż. Jan Kamiński. 
Rada Gminy w Wilkowie uchwałą Nr XXVIII/140/97 z dnia 28 sierpnia 1997 r. 
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zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości  
w gminach - określiła obowiązki dla właścicieli nieruchomości w sprawie zbierania  
i pozbywania się powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. 
 Zarząd Gminy w Wilkowie mając na uwadze zasady ochrony środowiska  
i racjonalne jego kształtowanie w drodze przyłączenia się do systemu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych zakupił 1000 kompletów worków polipropylenowych  
w kolorach: 
- żółty (na plastik, puszki) 
- niebieski (na makulaturę) 
- czerwony ( na szkło), które zostały rozprowadzone na terenie gminy (jeden zestaw 
dla każdej rodziny). 
Zakupiono również 5 kompletów pojemników  do selektywnej zbiórki, które 
rozmieszczone zostały w miejscach użyteczności publicznej w Idzikowicach, 
Bukowiu i Krzykowie. 
 W dniach od 18.06.2002 r do 30.07.2002 r została przeprowadzona inspekcja 
każdego domostwa na terenie gminy. 
Wyniki inspekcji przedstawia informacja stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 Informację uzupełnił Wójt Gminy - p. Zygmunt Szulakowski informując,  
że uczestniczył w kilku spotkaniach w sprawie ochrony środowiska. Na szczeblu 
powiatu planuje się utworzenie związku międzygminnego, który wspólnie 
wykonywałby  inwestycje np. kanalizację ściekową. 
W miesiącu styczniu odbędzie się spotkanie w sprawie uporządkowania gospodarki 
wodnej. Planuje się przyłączenie Wodnościekowego Związku w Ligocie Dolnej  
do EKOWOD-u w Namysłowie. 
Rozważano również sprawę odbierania śmieci. Gmina Wilków korzysta z usług firmy 
z Bierutowa, która zwróciła się do Namysłowa o zezwolenie na korzystanie  
z wysypiska śmieci w Ziemiełowicach. Sprawę załatwiono odmownie bowiem 
wysypisko śmieci w Ziemiełowicach wystarczy na 3 lata. Dlatego też Związek 
międzygminny wspólnie opracowałby plan rozbudowy wysypiska. 
  
 Radny - p. Wiesław Kowalczyk stwierdził, że problem nie leży w tym,  
że śmieci nie są odbierane lecz w tym, że nie wszystkie gospodarstwa mają 
podpisaną umowę na wywóz nieczystości.  
Jeżeli chodzi o ścieki to brakuje informacji o zakazie wypuszczania ścieków  
do rowów czy lasów. Zaproponował aby w Informatorze Gminnym pokazywać 
zdjęcia zagród nie przestrzegających przepisów o utrzymaniu czystości. 
 
Ad.4. Przewodniczący  Rady  Gminy  -  p. mgr Dariusz Kuśmierczyk przedstawił  
i poddał pod dyskusję projekty uchwał w sprawie: 
 
1) zasad   wypłacania  i  wysokości  diet  oraz  kosztów podróży służbowych radnym  
    Gminy Wilków. 
  

Wyjaśnień  do  treści  uchwały   udzieliła   Sekretarz   Gminy  -  p.  mgr   Irena  
    Wagner-Cichosz. 
    Projekt uchwały przygotowano na bazie dotychczasowej uchwały tj.: 
    - diety dla radnych za udział w sesjach lub komisjach  -  100,- zł 
    - diety dla Przewodniczących Komisji za udział w posiedzeniach 
       komisji         -  120,- zł 
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    - Przewodniczący Rady Gminy - ryczał miesięczny   -   500,- zł 
    - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - ryczałt miesięczny  -   300,- zł 
 
 Radny  p. Wiesław  Kowalczyk  zapytał  czy  Wiceprzewodniczący nie mógłby  
    otrzymywać takiej samej diety jak Przewodniczący.  
  Sekretarz Gminy wyjaśniła,  że jest   to ryczał    miesięczny, a   ustalenie  jego   
    wysokości leży w gestii Rady. 

Radny   p.  Władysław   Zychowicz   stwierdził,  że  błędem  jest  nie wybranie  
    Komisji Rady Gminy, bo ta sprawa powinna  być  dyskutowana  na posiedzeniach 
    Komisji. 
 Radny  p.  Mirosław  Szczepanik  zwrócił  uwagę,  że  sprawa ryczałtu została  
    przedyskutowana przez zainteresowanych. 
 Przewodniczący    Rady    Gminy    wyjaśnił,    że    w    poprzedniej   kadencji  
    Przewodniczący Rady Gminy otrzymywał miesięczny ryczałt w wysokości 730,- zł. 
    Ponieważ w obecnej kadencji przewidywane są  dyżury  przez Przewodniczącego  
    i      Wiceprzewodniczącego       dlatego      też       proponuje     się    ryczałt      
   dla     Wiceprzewodniczącego. 
 Radny   p.  Wiesław   Kowalczyk  uważa,  że  radni  winni pracować też trochę  
    społecznie, dlatego zaproponowane stawki uważa za słuszne. 
 Radny    p. Władysław   Zychowicz    zaproponował    aby    zaoszczędzić   na     
    dietach,   a oszczędności pozostawić na  koncie Rady Gminy, która to przeznaczy  
    je np. na nagrody  dla  najlepszych gimnazjalistów. 
    Więcej uwag nie wniesiono.   
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
    Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
    Uchwała Nr II/3/02  w sprawie jw. stanowi załącznik nr  5 do protokołu;   
 
2) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilków. 
    Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy - p. mgr Irena Wagner-Cichosz. 
    W  projekcie uchwały proponuje się wynagrodzenie dla Wójta Gminy na        
    poziomie   wynagrodzenia  Wójta  poprzedniej   kadencji   tj.:  wynagrodzenie     
    zasadnicze   wg XX kategorii zaszeregowania w kwocie  - 3.550,- zł, 
    dodatek za staż pracy w kwocie   - 710,- zł, 
    140% dodatku funkcyjnego wg stawki 8 w kwocie  - 994,- zł 
 Radny  p. Jan  Siutruk  zwrócił uwagę na to, że przy ustalaniu  wynagrodzenia  
    dla Wójta  należy  brać  pod  uwagę  sprawę dodatku specjalnego.  W najbliższym  
    czasie dodatek ten ma być przywrócony wójtom i burmistrzom. 
 Przewodniczący rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę. 
    Po  przerwie  wznowiono obrady i Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest po rozmowie  
    z radcą  prawnym, który  potwierdził fakt, że Rada Ministrów wydała rozporządze -   
    nie   o    przyznaniu    dodatku    specjalnego    dla    wójtów    i    burmistrzów,    
    ale          nie        jest        jeszcze      ono        opublikowane.        Rada        Gminy     
    w    obecnej     chwili    nie    może    przyznać   tego    dodatku.    Po    ogłoszeniu   
    rozporządzenia    Rada     będzie     mogła    przyznać   dodatek  z  wyrównaniem. 
 Radny  p. Wiesław   Kowalczyk  stwierdził,  że   sprawa   wynagrodzenia   jest  
   bardzo  trudna.  Nie   należy  porównywać   wynagrodzenia   obecnego   Wójta   do  
   poprzedniego. Wójt  minionej  kadencji  pełnił  tę  funkcję  ponad  18 lat   
   i wiadomym  było czego można było od niego oczekiwać. 
   Wnioskuje  aby   przyznano  Wójtowi  wynagrodzenie ok. 4000,- zł brutto, a kiedy   
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   w tej gminie zostaną osiągnięte wyniki - podnieść wynagrodzenie. 
 Radny   p. Szczepan  Mielczarek   wnioskuje   aby   przyznać  Wójtowi  Gminy  
   pobory proponowane w  projekcie uchwały. Jeżeli   radnym  przyznano  diety na tej  
   samej wysokości więc niech Wójt otrzyma też takie samo wynagrodzenie. 
 Przewodniczący  Rady  Gminy  poddał   pod  głosowanie   w   kolejności   oba  
    wnioski. 
    Za  wnioskiem  o przyznanie Wójtowi wynagrodzenia w granicach 4000,- zł brutto  
    głosowało 10  radnych,  przeciw  3   radnych   a   wstrzymało  się  od   głosowania   
    2 radnych. 
 W  związku   z  przyjęciem   wniosku     dokonano     ustaleń   poszczególnych    
    składników  wynagrodzenia : 

- płaca zasadnicza – 2.550,- zł  
- 20% dodatku za staż pracy – 510,- zł 
- 140% dodatku funkcyjnego wg stawki 8 – 994,- zł  

Razem: 4.054,- zł brutto. 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie  
z uwzględnieniem  ww. wniosku. 

 Przewodniczący   Rady    Gminy   stwierdził,   że  uchwałę podjęto 10 głosami       
    za, 3 przeciw i 2 wstrzymującymi się. 
    Uchwała Nr II/4/02 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu: 
 
3) upoważnienia   Przewodniczącego   Rady   Gminy   w   Wilkowie do dokonywania 
    czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy. 
 Wyjaśnień   udzieliła  Sekretarz  Gminy  -  p.  mgr  Irena  Wagner-Cichosz. 
    Przewodniczący   Rady   Gminy   będzie   podpisywał   Wójtowi  delegacje, urlopy  
    i ryczałt na korzystanie z  samochodu,  w  związku  z  powyższym  niezbędne  jest         
    podjęcie   uchwały    w    sprawie     upoważnienia     Przewodniczącego    RG   do  
    dokonywania tych czynności. 
    Radni nie wnieśli uwag. 
 Przewodniczący rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
    Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
    Uchwała Nr II/5/02 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 
 
4) zmian w budżecie gminy na 2002 r. 
 Wyjaśnień do treści uchwały udzieliła Skarbnik Gminy - p. Sabina Różniecka. 
    Zwiększa  się  plan  dochodów  budżetowych  o kwotę 81.034,- zł i plan wydatków 
    budżetowych o kwotę 75.685,- zł a zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.349 zł 
    Zwiększa się również plan przychodów i wydatków  środków  specjalnych o kwotę 
    6.500,- zł. Zmiany dokonuje się w związku ze sprzedażą  mieszkań  komunalnych  
    w Idzikowicach oraz na podstawie pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
    Budżet po korekcie wynosi: 
    po stronie dochodów - 6.714.236,05 zł 
    po stronie przychodów -    143.000,00 zł 
    RAZEM   - 6.857.326,05 zł 
 
    postronie wydatków - 6.802.507,05 zł 
    po stronie rozchodów -      54.819,00 zł 
    RAZEM   - 6.857.326,05 zł 
    Radni nie wnieśli uwag. 
 Przewodniczący rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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    Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
    Uchwała Nr II/6/02 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu: 
 
5) zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących   w   skład   mieszkaniowego   zasobu  
    Gminy Wilków.  
 Wyjaśnień udzielił Kierownik Referatu Urzędu Gminy p. inż. Jan Kamiński. 
    W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej 
    gmina wynajmuje lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. W związku z tym  
    zachodzi konieczność uchwalenia zasad wynajmowania tych lokali. 
    Radni nie wnieśli uwag. 
 Przewodniczący rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
    Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
    Uchwała Nr II/7/02 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu: 
 
6) wyznaczenia delegatów do Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw  Gospodar- 
    czych. 
    Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy - p. mgr Irena Wagner-Cichosz. 
    Gmina  Wilków  uchwałą Rady Gminy poprzedniej kadencji przystąpiła do Stowa - 
    rzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Namysłowie. 
    W związku z upływem kadencji zachodzi konieczność wyznaczenia przez Radę  
    nowych delegatów.  

Radny  p.  Władysław  Zychowicz  członek  Stowarzyszenia minionej kadencji   
    przybliżył działalność   Stowarzyszenia.  Stowarzyszenie  służy  pomocą  młodym 
    przedsiębiorcom, którzy korzystają z porad prawnika, bazy  komputerowej a także 
    poręczeń kredytowych. 
    Radni   zgłosili   kandydaturę  p. Sylwestra Gawła i p. Henryka Sieradzana, którzy 
    wyrazili  zgodę  na  kandydowanie do Stowarzyszenia. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
    Uchwałę podjęto 14 głosami za i 1 wstrzymującym się; 
    Uchwała Nr II/8/02 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu;  
 
7) wystąpienia  ze  Spółki  pod  nazwą Spółdzielczy Fundusz Poręczeń Kredytowych  
    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
    Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy - p. mgr Irena Wagner – Cichosz.  
    Rada     Gminy   w   Wilkowie    podjęła   uchwałę   o   przystąpieniu   do   Spółki –   
    Spółdzielczy      Fundusz      Poręczeń     Kredytowych    we    Wrocławiu .   Celem   
    działalności    Spółki   było  poręczanie    kredytu   przedsiębiorcom  zakładającym     
    firmy na terenie gminy. 
    Powodem   wystąpienia   ze   Spółki   jest   to,  że  Dolnośląski  Bank  Regionalny,    
    który  miał    być   głównym     udziałowcem    Funduszu   -  nie  działa.    Ponadto     
    Spółdzielczy  Fundusz  nie   został dotąd  zarejestrowany w Sądzie. 
 Radny  -  p. Wiesław  Kowalczyk  stwierdził,  że  bardzo  słuszna  jest decyzja 
    wystąpienia ze  Spółki  we  Wrocławiu  jeżeli  gmina  należy  do  Namysłowskiego 
    Stowarzyszenia. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
    Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
    Uchwała Nr II/9/02 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu; 
 
8) o  zmianie  uchwały  Nr XXIV/147/01  Rady  Gminy  w  Wilkowie   z dnia 26 lutego  
     2001 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego   dla  Gminy 
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    Wilków na lata 2001 - 2008. 
   Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy - p. mgr Irena Wagner-Cichosz. 
    W lutym 2002 r. Rada Gminy  podjęła  uchwałę w  sprawie  zatwierdzenia Wielole- 
    tniego Planu Inwestycyjnego na lata 2001 - 2008. 
    Sytuacja   finansowa   gminy   jest   bardzo   trudna   dlatego   też   proponuje   się  
    przesunięcie terminu rozpoczęcia niektórych inwestycji: 
    - dokumentacja dla dróg gminnych -  marzec 2005r. 
    - kanalizacja z podłączeniem do oczyszczalni Namysłów    - marzec 2005 r. 
    - budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowie -  marzec 2005 r. 
    Dokonanie przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji jest  niezbędne, ponieważ 
    Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  może  zakwestionować nie realizowanie  
    uchwał przez Radę Gminy. 
 Radny - p. Wiesław  Kowalczyk  stwierdził, że  widzi   niedociągnięcia   techni- 
   czne w poprzedniej uchwale - jest to data rozpoczęcia  realizacji  inwestycji  
   i dlatego poprzedniej radzie nie udało się zrealizować tej uchwały. 
 Sekretarz  Gminy  wyjaśniła,  że budowa sal gimnastycznych przy gimnazjach  
   miała  być  finansowana  ze  środków  budżetu  państwa i  stąd   zapisano   bliższe    
   terminy. 
 Kierownik  Referatu  -  p. inż. Jan  Kamiński poinformował, że została złożona  
   w Urzędzie  Wojewódzkim  fiszka  dotycząca  kanalizacji gminy i jeżeli w budżecie 
   gminy znajdą się środki można rozpocząć inwestycję. 
 Radny  -  p. Jan  Siutryk  uważa,  że  termin  budowy  sali  gimnastycznej   nie  
   powinien być zmieniany, może Wójt pozyska jakieś środki finansowe. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
   Uchwałę podjęto 13 głosami za i 2 wstrzymujących się. 
   Uchwała Nr II/10/02 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu;  
      
9) określenia  wysokości   stawek   oraz   wprowadzenia   zwolnień   w   podatku   od  
     nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2003 rok. 
     Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy - p. Sabina Różniecka. 
     Na 2003 rok proponuje się następujące stawki podatku od nieruchomości: 

1. Od gruntów: 
a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób         
      zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni   - 0,62 zł,          
      dotychczasowa - 0.60  zł; 
b) pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha     

powierzchni – 3,38 zł, dotychczasowa –  3,23 zł 
     c)    pozostałych od 1m2 powierzchni – 0,30 zł, dotychczasowa – 0,09 zł   

     2. Od budynków lub ich części: 
 a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej  -   0,51 zł , dotychczasowa -   0,49 zł 
 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m2 - 17,31 zł, dot.  16,83 zł 
 c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu obrotu materiałem siewnym       
                 od 1m2 powierzchni -   8,06 zł, dotychczasowa  -   7,84 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie udzielania świadczeń     
                 zdrowotnych od 1m2 powierzchni    -   3,46 zł, dotychczasowa  -      - 
 e) pozostałych od 1m2 powierzchni   -   5,78 zł, dotychczasowa -   5,62 zł 
 3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 
    Zwalnia   się   od   podatku   od   nieruchomości    w    budynkach   mieszkalnych   lub   ich   
częściach   powierzchnię   piwnic, budynki lub ich części oraz grunty związane z działalnością 
jednostek ochrony przeciwpożarowej i kultury fizycznej 
 z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, grunty stanowiące mienie 
komunalne  a  nie  oddane  w posiadanie zależne, budowle: rurociągi  
i przewody sieci rozdzielczej wody, budynki gospodarcze stanowiące własność emerytów i rencistów, 
przydzielone im do dożywotniego użytkowania i objęte w samoistne posiadanie. 
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  Radny - p. Marek Bratosiewicz poprosił o wyjaśnienie wzrostu o 300% stawki 
podatku od 1m2 pozostałych gruntów tj.  wg stawki ustawowej na 2003 r. - 0,30 zł/m²                                    
 Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy. Rolnik płaci podatek rolny,  
a podatek o którym mowa dotyczy przede wszystkim spółek. 
 Radny p. Władysław Zychowicz stwierdził, że podatki są powszechne i nie 
należy traktować osobno rolników i osobno spółki. 
Zaproponował, aby Rada przyjęła politykę podatkową.                                                                                                                                                                                                
Należy wypracować taką filozofię aby każdy płacił podatki. Podatki winny być 
ustalone na takim poziomie aby podatnicy finansowo wytrzymali ich płacenie. 
Należy stwarzać dogodne warunki dla przedsiębiorców, aby mogli otwierać 
działalność gospodarczą. Uchwalenie niskich podatków, wprowadzenie ulgi 
spowoduje pozyskanie przedsiębiorców. 
 Wnioskuje aby nie podnosić stawek podatkowych a nawet je obniżyć. 
 Radny - p. Wiesław Kowalczyk stwierdził, że ustalenie stawek wiąże  
się z polityką podatkową a nawet polityką gminną. Wystąpiła duża rozbieżność  
w podatku od pozostałych gruntów w porównaniu do roku ubiegłego bo o 300%. 
Poprosił o uzasadnienie takiej podwyżki. 
 Skarbnik Gminy - p. Sabina Różniecka wyjaśniła, że podatek ten dotyczy  
gruntów niesklasyfikowanych tj. gruntów pod drogami, budynkami mieszkalnymi  
i blokami  mieszkalnymi na osiedlach. 
Dotyczy to bardzo małej ilości rolników. 
 Radny - p. Szczepan Mielczarek zwrócił się do radnego p. Władysława 
Zychowicza stwierdzając, że obniżenie stawek to jest „pobożne” życzenie. 
Podatek, o którym mowa w dużej mierze dotyczy terenów mieszkaniowych, dróg 
granicznych i dróg do lasu. Dotknie on też najemców mieszkań. 
     
 Prezes Spółki PAGRO, radny Rady Powiatu Namysłowskiego p. inż. Antoni 
Płócieniczak stwierdził, że jeżeli podatek zostanie uchwalony wg stawki ustawowej  
tj. 0,30 zł/m² to firma będzie zmuszona zaorać drogi i pozbawi rolników dojazdu  
do ich pól. 
Temat dotknie całe społeczeństwo, dojdzie do konfliktów. Zmuszony będzie 
obciążyć tym podatkiem najemców lokali a są to w większości bezrobotni. Byli 
pracownicy PGR mieszkają w budynkach pod którymi grunty są niesklasyfikowane. 
 Pan Płócieniczak pogratulował radnym wyboru, a Wójtowi życzył, aby droga  
z Wilkowa do Namysłowa była zabudowana po obu stronach przedsiębiorstwami. 
Spółka nie korzystała nigdy z ulg podatkowych a wręcz przeciwnie wspomagała 
różne sfery działalności gminy. 
 Radny p. Władysław Zychowicz stwierdził, że należy konstruować budżet 
realny. Jeżeli nie można obniżyć stawek podatkowych to wnioskuje o utrzymanie ich 
na poziomie ubiegłego roku. 
 Radna - p. mgr Beata Kuchno stwierdziła, że mieszkańcy osiedla 
mieszkaniowego w Idzikowicach przy obecnej stawce 0,09 zł płacili 60 zł rocznie 
podatku za ogródki działkowe, to przy tak wysokiej podwyżce nie będą w stanie 
płacić podatków.  
 Radny p. Szczepan Mielczarek zawnioskował aby stawkę  podatku od 
nieruchomości od pozostałych gruntów uchwalić w wysokości 0,10 zł i zwolnić od 
podatku drogi transportu rolnego. 
 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę. 
Po wznowieniu obrad w głosowaniu jawnym radni przyjęli wniosek p. Szczepana 
Mielczarka tj. przyjęcie proponowanych w uchwale stawek podatkowych  ze zmianą  
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stawki od pozostałych gruntów na kwotę 0,10 zł i zwolnieniem od podatku dróg 
transportu rolnego. 
Wniosek przyjęto 10 głosami za, 4 przeciw i 1 wstrzymującym się. 
    Przewodniczący  Rady Gminy poddał projekt uchwały  pod głosowanie, 
    z uwzględnieniem zmian przyjętych we wniosku   
.   Uchwałę podjęto 8 głosami przy 2 przeciw i 5 wstrzymujących się.  
    Uchwała Nr II/11/02  w sprawie jw. stanowi załącznik nr 13  do protokołu; 
 
10) o  zmianie    uchwały   Nr XXIX/174/2001   Rady   Gminy   w   Wilkowie   z   dnia  
       28  listopada  2001 r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  i wprowadzenia   
       zwolnień    w    podatku    od    posiadania   psów   na   terenie   Gminy   Wilków  
       oraz wprowadzenia opłaty administracyjnej. 
       Wyjaśnień do treści uchwały udzieliła Skarbnik Gminy - p. Sabina Różniecka. 
       Proponuje się ustalenie  się  rocznej  stawki podatku   od   posiadania  psów   
       w  kwocie 50,00 zł od  jednego  psa .  Zwalnia  się od  podatku utrzymywane    
       w celu pilnowania  gospodarstw domowych. 
       Radni nie wnieśli uwag.  
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
     Uchwałę podjęto 14 głosami za i 1 wstrzymującym się. 
     Uchwała  Nr II/12/02  w sprawie jw. stanowi załącznik nr 14 do protokołu, 
 
11) określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowla- 
       nych oraz wzoru deklaracji na podatkek od nieruchomości. 
       Wyjaśnień do treści uchwały udzieliła Skarbnik Gminy - p. Sabina Różniecka. 
       Zgodnie  z  ustawą  o  podatkach  i  opłatach lokalnych rada gminy określa wzór 
       informacji  o  nieruchomościach  i  obiektach  budowlanych  oraz  określa   wzór  
       deklaracji na podatek od nieruchomości. 
       Radny - p. Jan Siutryk stwierdził, że  przedstawione  wzory deklaracji są bardzo 
       trudne do wypełnienia. 
       Sekretarz    Gminy    poinformowała,   że   pracownicy   Urzędu  będą  pomagać 
       zainteresowanym  w  wypełnianiu  formularzy. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       Uchwałę podjęto 14 głosami za i 1 wstrzymującym się. 
       Uchwała Nr II/13/02 w sprawie jw. stanowi załącznik  nr 15 do protokołu; 
 
12) ustalenia   wzoru   formularzy   i   informacji  o gruntach oraz wzoru deklaracji na  
       podatek rolny. 
       Wyjaśnień jak wyżej udzieliła Skarbnik Gminy - p. Sabina Różniecka. 
       Radni nie wnieśli uwag. 
 Przewodniczący rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       Uchwałę podjęto jednogłośnie.  
       Uchwała  Nr II/14/02  w sprawie jw. stanowi załącznik nr 16 do protokołu; 
 
13) określenia   wzoru   formularzy   informacji  o   lasach   oraz  wzoru deklaracji na  
       podatek leśny. 
       Wyjaśnień jak wyżej udzieliła Skarbnik Gminy - p. Sabina Różniecka. 
       Radni nie wnieśli uwag. 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
       Uchwała Nr II/15/02 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 17 do protokołu; 
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14) powołania Komisji Rewizyjnej. 
       Radni dokonali zgłoszeń do składu komisji w osobach: 
       Pan Szczepan Mielczarek - Przewodniczący 
       Pan Mirosław Szczepanik - Członek 
       Pan Wiesław Kowalczyk   - Członek 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
       Uchwałę podjęto 14 głosami za i 1 wstrzymującym się. 
       Uchwała Nr II/16/02 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 18 do protokołu; 
 
15) powołania     Komisji     Budżetowej    i    Rozwoju    Gospodarczego    i    Komisji  
      d/s Problemów Społecznych. 
      Radni   dokonali  zgłoszeń  do  Komisji  Budżetowej  i  Rozwoju   Gospodarczego 
      w osobach: 
      Pan Zdyb Bogdan  - Przewodniczący 
      Pan Bratosiewicz Marek - Członek 
      Pan Gaweł Sylwester  - Członek 
      Pan Kowalczyk Wiesław - Członek 
      Pan Siutryk Jan   - Członek 
      Pan Zychowicz Władysław - Członek 
      oraz do Komisji d/s Problemów Społecznych w osobach: 
      Pani Kuchno Beata - Przewodnicząca 
      Pan  Binerat Jan - Członek 
      Pani Mašek Agata - Członek 
      Pan  Parkitny Jerzy - Członek 
      Pan  Sieradzan Henryk  - Członek 
      Pan  Szczepanik Mirosław - Członek 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
      Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
      Uchwała Nr II/17/02 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
  
Ad. 5. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie  
 
Ad.6. Interpelacji nie zgłoszono.   
 
Ad.7. Zapytania i wolne wnioski. 
 
 Radny - p. Gaweł Sylwester zapytał czy przewiduje się zaopatrzenie  
w wodę wsi Krzyków z nowego ujęcia. 
 
 Radny - p. Pniewski Zygmunt - w sprawie poczekalni na stacji PKP. 
Poczekalnia jest zamknięta i dojeżdżająca do szkół młodzież marznie na peronie, 
czy nie można naprawić chociaż istniejącej wiaty. 
 
 Radny - p. Bratosiewicz Marek poprosił o wyjaśnienie dlaczego w budżecie 
gminy wykazano dotację dla szkoły w Dębniku a nie subwencję oraz czy zamiast 
zatrudniać księgową w LZS nie można prowadzić księgowości w Urzędzie Gminy. 
 
 Radny - p. Sieradzan Henryk - w sprawie naprawy drogi na osiedlu 
mieszkaniowym w Idzikowicach. 
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 Radny - p. Kowalczyk Wiesław zapytał, czy nie można wprowadzić 
wywożenia nieczystości stałych w workach foliowych. 
 
 Radny - p. Zdyb Bogdan zapytał dlaczego nie są odbierane wydane 
mieszkańcom gminy worki na segregację odpadów. 
 
 Radny Rady Powiatu - p. Płócieniczak Antoni poruszył sprawę padniętych 
zwierząt  hodowlanych. Padłą sztukę należy zgłosić do Bakutilu  co związane jest  
z  kosztami, dlatego rolniczy zakopują padłe zwierzęta. Stwarza to zagrożenia dla 
środowiska. 
 Odpowiedzi udzielili: 
  
 Kierownik Referatu Urzędu Gminy - p. inż. Jan Kamiński: 
 Przy rozprowadzaniu worków do segregacji odpadów każdy mieszkaniec był 
informowany o terminach odbioru tych worków. Odpady odbierane są co drugi 
miesiąc. Do tej pory nie zgłaszano zastrzeżeń do wprowadzonego systemu 
segregowania odpadów. 
 Sprawa poczekalni na stacji PKP poruszana już była w poprzedniej kadencji 
rady gminy. Poczekalnia jest własnością  Kolei Państwowych i z braku środków 
finansowych Dyrekcja Kolei wyłączyła z użytkowania poczekalnię i kasę biletową. 
Zwracaliśmy się w tej sprawie do Dyrekcji Kolei we Wrocławiu i nie ma możliwości 
aby w najbliższym czasie poczekalnia została udostępniona dla podróżnych. 
Z budżetu gminy nie możliwości przeznaczenia jakichkolwiek środków finansowych 
na ten cel. 
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski: 
 W sprawie utylizacji padniętych zwierząt zwrócimy się z wnioskiem o pomoc 
do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Jest to problem, bo padłą szkutę rolnik musi 
na własny koszt zawieźć do utylizacji. 
 W sprawie remontu drogi na osiedlu mieszkaniowym w Idzikowicach 
zwrócimy się o pomoc do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Planowane 
jest spotkanie z Dyrektorem p. Jerzym Kołodziejem w sprawie świetlicy  
w  Pszenicznej , na którym będzie można poruszyć sprawę remontu drogi. 
 Ludowe Zespoły Sportowe to odrębne stowarzyszenie i gmina nie może 
udzielać pomocy finansowej. 
Młodzież z gimnazjum i ze Szkoły Podstawowej w Bukowiu ma znaczne osiągnięcia 
w sporcie. Zdobywa czołowe miejsca w turniejach i olimpiadach sportowych  
w rejonie i na szczeblu wojewódzkim. Radni na posiedzeniach swoich komisji muszą 
rozważyć  skąd zdobyć środki aby pomóc w rozwoju sportu. 
 W sprawie dotacji do szkoły w Dębniku: Szkoła ta jest szkołą publiczną 
założoną i prowadzoną   przez inny organ niż gmina, w związku z tym otrzymuje na 
każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom 
poniesionym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju 
prowadzonych przez gminę. W naszym przypadku jest to kwota około 70 tys. rocznie  
ze środków własnych gminy oprócz subwencji przyznawanej przez MEN. 
 W sprawie wodociągu we wsi Krzyków prowadzone będą rozmowy  
z Burmistrzem Namysłowa p. Kuchczyńskim. Gmina Namysłów prowadzić będzie 
wodociąg  do wsi Smarchowice Małe i przy tej okazji będzie można  pociągnąć ten 
wodociąg do Krzykowa. Będzie to jednak możliwe dopiero wtedy gdy przystąpimy do 
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EKOWODU w Namysłowie. 
 
 Wójt Gminy złożył sprawozdanie z jednomiesięcznego okresu pracy. 
Okres ten upłynął na zapoznaniu się z pracą Urzędu i budżetem gminy. 
Odbył naradę z pracownikami, na której omówił rolę urzędu dla społeczeństwa oraz  
wiele  spotkań, między  innymi  z  Powiatowym Zarządem Dróg  w sprawie założenia 
zapór  przeciwśniegowych  na  drogach  naszej  gminy.  Dwa - trzy  razy  w  tygodniu  
wyjeżdżał na narady, posiedzenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
i Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
 W najbliższym czasie  zamierza spotkać się z mieszkańcami gminy. 
Poinformował również, że złożony został do MEN  poprzez Opolskiego Kuratora 
Oświaty wniosek o przyznanie autobusu szkolnego dla naszej gminy. 
Rozpatrzył dużą ilość podań o przesunięcie terminu płatności podatku od 
nieruchomości. 
Dokonano odbioru budowy drogi w Idzikowicach i Pągowie, a 9 grudnia br. odbył się 
przetarg na budowę drogi w Bukowiu. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Usług 
Drogowych LOBBE w Opolu. Koszt budowy wyniesie około 750 tys. zł. 
 
 
 W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy 
- p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował zebranym za udział  w  obradach   
i  zamknął  III sesję  Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała 
Dorota Kownacka  
 


