
Protokół Nr XI/04 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  19 lut ego  2004 r. 

 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   
w  godz. 13

00
 - 1645 . 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło  13  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   - Pan inż. Jan Kamiński 
- Kierownik GOPS    - Pani mgr Stanisława Witek 
- Inspektor ds. Kadrowych i Oświaty - Pani Honorata Rosińska 
- Komendant Wojskowej Komendy  
  Uzupełnień     - Pan ppłk. Henryk Wolter 
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
  Zakładu Opieki Zdrowotnej  - Pan  mgr inż. Mirosław Wójciak 
- Komendant Powiatowy Państwowej  
  Straży  Pożarnej    - Pan mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Gacek 
oraz  sołtysi i osoby zaproszone, w tym dyrektorzy szkół i przedszkola według 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: 
 

1. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
2. Wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju". 
3. Informacja na temat funkcjonowania Służby Zdrowia na terenie powiatu 

namysłowskiego. 
4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz  
o zagrożeniach pożarowych.   

5. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2003 rok.                                                           
6. Interpelacje radnych. 
7. Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej  Wójta  Gminy oraz   

z   wykonania uchwał Rady Gminy. 
8. Informacja o projekcie porozumienia międzygminnego w sprawie kanalizacji. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 1) obniżenia wysokości wskaźnika procentowego określającego  
            wysokość dodatku  mieszkaniowego, 
 2) zarządzenia  poboru   podatków  rolnego,  leśnego,  od nieruchomości  oraz   
            posiadania   psów,  od   osób   fizycznych   w drodze inkasa, określenia   
            inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
 3) przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie  
            gminy na 2004 rok. 

      10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
      11. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 6  interpelacje radnych. 
      12. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 
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Ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 
przypomniał radnym, że dnia 30 kwietnia 2004r. mija termin składania oświadczeń 
majątkowych. Oświadczenia składane są według stanu na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego. 

Poinformował również, iż w jego posiadaniu znajduje się zaktualizowane 
zestawienie informacji o wybranych, nowych ustawach i projektach ustaw mających 
znaczenie dla budżetu gminy na 2004 r., które jest do wglądu dla zainteresowanych. 
 
Ad. 2. Wręczenia medali,  „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dokonał  Komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień  p. ppłk. Henryk Wolter. Odznaczone medalami 
zostały rodziny z Młokicia, Pszenicznej oraz Bukowia, Państwo: Jadwiga i Kazimierz 
Kurzwa, Anna i Władysław Olszowy, Wanda i Józef Szczygieł, Marianna i Marian 
Wojciechowski oraz Marianna Konefał. Komendant ppłk. Henryk Wolter w swoim 
przemówieniu podkreślił wymiar i etyczny oddźwięk tego wyróżnienia. Do gratulacji 
przyłączył się również Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk. 
 
Ad. 3. Informacji nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie powiatu 
namysłowskiego udzielił Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej p. mgr inż. Mirosław Wójciak.  
 Wyjaśnił, że obecna sytuacja finansowa SP ZOZ jest nadal trudna, jednak  
w odniesieniu do początku roku ubiegłego zobowiązania wymagalne zmniejszyły się  
i na koniec roku 2003 wynosiły 2,4 mln zł, dzięki czemu namysłowski szpital znalazł 
się wśród najmniej zadłużonych placówek w województwie. Zła sytuacja finansowa 
wymogła liczne zmiany organizacyjne oraz ograniczenia w zatrudnieniu. Na dzień  
1 lutego br. zatrudnionych jest 181 pracowników, w tym 8 osób na etatach 
niepełnowymiarowych. Personel medyczny zatrudniony na mocy umów o pracę liczy 
144 osoby oraz 10 lekarzy na umowach cywilno – prawnych. Po analizie 
wykorzystania łóżek w latach ubiegłych zweryfikowano ich ilość. Jest ich na dzień 
dzisiejszy 170, w tym 131 tzw. ostrych oraz 39 łóżek opieki długoterminowej. 
Przewidywane jest  zwiększenie ilości łóżek w ZOL–u oraz na oddziałach dziecięcym 
i urologicznym.  

Od nowego roku na terenie powiatu namysłowskiego działa drugi wypadkowy 
zespół wyjazdowy w standardzie karetki „R”. Od lutego, czyli o miesiąc później niż 
planowano, dostarczanie posiłków przejęła firma zewnętrzna. Zmiana w sposobie 
dostarczania posiłków wymuszona została przepisem, który nie dopuszcza lokalizacji 
kuchni w budynku szpitala. Powstaje również kompleksowy zespół opieki 
paliatywnej. Organizuje go specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Luay  
AL-Qadi lekarz z kilkuletnim doświadczeniem w dziedzinie leczenia bólu i opieki 
paliatywnej.  

Trwają przygotowania do inwestycji dotyczącej dostosowania szpitala  
do wymogów ministra zdrowia. Pierwszym etapem inwestycji będzie wykonanie 
bloku operacyjnego, przewidywany koszt  inwestycji to ok. 5 mln zł. Powiat ubiega 
się o pozyskanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na przeprowadzenie 
kompleksowej modernizacji szpitala.  
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił się z prośbą o scharakteryzowanie 
sytuacji opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wilków. 
 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
p. mgr inż. Mirosław Wójciak  poinformował, że na terenie powiatu namysłowskiego 
obecnie pracuje 21 lekarzy rodzinnych. Na terenie Wilkowa jest 1 lekarz rodzinny, 
który zgodnie z kontraktem z NFZ powinien wypełniać swoje obowiązki wobec 
mieszkańców gminy. Niestety konkretnych objaśnień nie jest w stanie udzielić, gdyż 
temat ten nie jest mu dobrze znany.  



 3 
Ad. 4.  Informacji na temat stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu 
namysłowskiego udzielił Komendant Powiatowy Państwowej Straży  Pożarnej  
p. mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Gacek. 
 W wyniku wszystkich zaistniałych na terenie powiatu w 2003 roku zdarzeń 
powstały straty, które oszacowano na kwotę ok. 1.584.000 zł. Szacunkowa wartość 
uratowanego mienia podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w całym powiecie 
wyniosła 6.306.000 zł. Do decydujących zdarzeń na obszarze działania powiatu 
namysłowskiego w ubiegłym roku należały pożary. Na skutek zaistniałych zdarzeń 
zanotowano ofiary w ludziach (47 osób rannych, 2 ofiary śmiertelne). 
 Do najczęściej występujących przyczyn powstawania  pożarów odnotowanych 
na terenie obszaru działania w okresie ostatnich pięciu lat należą: 

- podpalenia umyślne, 
- wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych i elektrycznych, 
- nieostrożność w wypalaniu pozostałości roślinnych. 

Na terenie powiatu namysłowskiego funkcjonuje radiowy System 
Selektywnego Alarmowania umożliwiający powiadamianie i alarmowanie jednostek 
OSP i osób funkcyjnych o powstałych zdarzeniach. 
 Największym problemem jest brak odpowiednich samochodów ratowniczych. 
Ponadto braki w wyposażeniu do działań w zakresie ratownictwa chemicznego  
i ekologicznego oraz technicznego powodują zagrożenia w organizacji akcji 
ratowniczych.  
 Biorąc po uwagę ilość, wielkość i zakres dotychczasowych wydarzeń, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży  Pożarnej w Namysłowie wspólnie  
z jednostkami ochrony przeciwpożarowej i innymi jednostkami i instytucjami, jest  
przygotowana w podstawowym zakresie do prowadzenia działań ratowniczych  
na terenie powiatu. 

Znaczny spadek dofinansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, wzrost 
podatku VAT, blokada darowizn najprawdopodobniej spowoduje zagrożenia dla 
utrzymania stanu bezpieczeństwa w powiecie na obecnym poziomie. Przewidywana, 
niekorzystna sytuacja może negatywnie odbić się na skuteczności prowadzonych 
akcji ratowniczych, w szczególności ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Brak 
dostatecznych środków finansowych, przestarzały i  wyeksploatowany sprzęt nie 
pozwalają na sprawniejsze funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP i jednostek 
OSP. 
 

Radny p. Jan Binerat  zwrócił się z pytaniem o przyczyny likwidacji jednostek 
OSP między innymi w Wojciechowie i Idzikowicach. 

 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży  Pożarnej p. mł. bryg. mgr inż. 

Krzysztof Gacek odpowiedział, że pytanie to nie powinno być kierowane do niego. 
Wyjaśnił, że OSP jest stowarzyszeniem, a więc dobrowolnym związkiem ludzi. Jeżeli 
więc ludzie nie wykazują chęci do utrzymania jednostki OSP, wówczas zapada 
decyzja o jej likwidacji.  
 

Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz 
zagrożeniach pożarowych powiatu i poszczególnych gmin z terenu powiatu 
namysłowskiego w 2003 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk ogłosił przerwę 

w obradach sesji od godz. 1430 - 1445. 
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Ad. 5.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
za 2003 r. złożyła Kierownik p. mgr Stanisława Witek. 
 Wyjaśniła, że GOPS w Wilkowie wykonuje zadania zlecone oraz własne 
gminy. Do zadań zleconych zalicza się między innymi: 

- udzielanie pomocy w formie zasiłków stałych dla osób nie podejmujących 
pracy lub rezygnujących z pracy w celu wychowywania dziecka 
wymagającego stałej opieki i pielęgnacji, 

- udzielanie pomocy w formie zasiłków stałych wyrównawczych dla osób 
samotnych, z powodu wieku lub inwalidztwa, 

- przyznanie renty socjalnej dla osób niezdolnych do pracy z powodu 
znacznego lub umiarkowanego stopnia inwalidztwa powstałego przed 
ukończeniem 18 roku życia lub w okresie nauki niezależnie od dochodu  
w rodzinie, 

- udzielanie pomocy w formie okresowego zasiłku macierzyńskiego  
i jednorazowego zasiłku macierzyńskiego, 

- przyznawanie zasiłków w formie okresowej, 
- opłacanie składek zdrowotnych, 
- wypłacanie zasiłków rodzinnych 
- przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów 

o ochronie zdrowia psychicznego, 
- zakup wyprawek szkolnych, 
Do zadań własnych należy między innymi: 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na zakup odzieży, obuwia, 

żywności i opału, 
- świadczenie usług opiekuńczych. 

Łącznie w 2003 r. różną formą pomocy objęto 732 osoby, którym udzielono pomocy 
finansowej na kwotę 536.234,00 zł. 
 

Radny p. Wiesław Kowalczyk  zapytał o kryteria decydujące o przyznaniu 
zasiłku oraz wyjaśnienie czy pieniądze wypłacone  za odszkodowanie suszowe są 
środkami zagwarantowanymi ustawą. 
 Odpowiedzi udzieliła Kierownik GOPS-u p. mgr Stanisława Witek wyjaśniając, 
że pieniądze wypłacane jako odszkodowanie suszowe zagwarantowane zostały 
ustawowo.  
Odnośnie kryteriów, które decydują o przyznaniu zasiłku to należą do nich między 
innymi: 

- ubóstwo, 
- bezrobocie, 
- wielodzietność w rodzinie, 
- długotrwała choroba lub inwalidztwo, 
- opuszczenie zakładu karnego, 
- niski dochód. 

 
Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił się z pytaniem, czy w naszej Gminie 

zabezpieczane są wszystkie potrzeby rodzin najuboższych i w jakim stopniu jest  
to robione. 
 Pani mgr Stanisława Witek  wyjaśniła, że zabezpieczenie potrzeb 
najuboższych mieszkańców Gminy Wilków ograniczane jest przede wszystkim 
środkami finansowymi, które jak wiadomo są zbyt niskie. 
Nie zawsze, pomimo starań, jesteśmy w stanie pomóc wszystkim zgłaszającym się  
do Ośrodka. Wówczas spośród zgłoszonych osób wybiera się takie, które nie 
posiadają żadnego dochodu - są to osoby z pierwszeństwem do otrzymania zasiłku, 
natomiast rodziny, w których jest choćby najniższy dochód otrzymują decyzje 
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odmowne. Czyni się  wszystko, aby uniknąć tego typu sytuacji,  jednak nie 
zawsze jest to możliwe. 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zapytał na kim spoczywa obowiązek pomocy  
w zaspokojeniu podstawowych potrzeb,  w przypadku gdy osoba nie zwróci się  
o taką pomoc, a do pracowników GOPS docierają takie informacje. 
 Odpowiedzi udzielił Radca Prawny p. mgr Jerzy Jakutajć, który wyjaśnił,  
iż formy pomocy dla najuboższej warstwy społeczeństwa są skodyfikowane. 
Kierownik GOPS działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Nie można 
przyjmować dobrowolnych kryteriów klasyfikacyjnych, gdyż są one wyraźnie 
określone w tejże ustawie.  
W przypadkach skrajnego ubóstwa, kiedy pomimo tego faktu osoby nie zgłaszają   
się o pomoc do GOPS, istnieje możliwość wydania decyzji z urzędu, którą daje 
ustawa o pomocy społecznej.  
 
Sprawozdanie z działalności GOPS za 2003 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 6. Interpelacje zgłosili: 
 

- radny p. Szczepan Mielczarek w sprawie braku informacji na przystankach   
nt.  godzin kursowania autobusów; 

- radny  p. Wiesław  Kowalczyk  w  sprawie niszczenia  drogi  w  Bukowiu  przez   
     właścicieli działek rolniczych przylegających do tejże drogi; 
-  radny p. Jan Binerat w sprawie podorywania pobocza drogi na Koloni  
     w Wojciechowie oraz braku interwencji w tej sprawie ze strony Wójta Gminy. 

 
Ad 7. 8. Sprawozdanie pisemne 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. Przedstawił 
również realizację uchwał Rady Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. 
Ponadto poinformował radnych o sprawach dotyczących między innymi: 

- kanalizacji powiatu namysłowskiego. 
Został złożony wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gruntów Rolnych. Na dzień dzisiejszy do wniosku ogłoszono przetarg  
na studium wykonalności, jest to dokument niezbędny, bez którego wniosek 
nie będzie brany pod uwagę podczas rozpatrywania na szczeblu 
ministerialnym. Środki finansowe niezbędne na studium wykonalności 
kształtują się w okolicy 200.000,00 zł. 

- programu AJAX. 
W porozumieniu Z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

odbył się cykl spotkań z mieszkańcami Gminy Wilków, tematem spotkań były 
dopłaty bezpośrednie dla rolników. Z racji nikłego zainteresowania ze strony 
rolników wysunięto propozycję powtórzenia szkoleń. 

- komasacji gruntów. 
Komasacja obejmowałaby: meliorację, nowe drogi, klasyfikację gruntów, 

nasadzanie drzew ochronnych.  
- tematu dróg. 

Nadal nie dotarła informacja dotycząca wysokości środków z Funduszu 
Ochrony Gruntów.  

- zmiany oświetlenia. 
Nadeszły oferty z kilku firm, zainteresowanych wykonaniem tego 

zlecenia. Oferta najbardziej atrakcyjna zostanie wyłoniona podczas przetargu. 
Otrzymaliśmy również zgodę Zakładu Energetycznego na dokonanie zmiany 
oświetlenia. 
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- rozmów przeprowadzanych z rolnikami. 
Jak co roku w miesiącu lutym, także i w tym roku przeprowadzone 

zostały rozmowy z rolnikami zalegającymi ze spłatą podatku. 
- opracowania planu dotyczącego gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 

 
Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
   
 Przewodniczący Rady Gminy  w Wilkowie p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk 
ogłosił przerwę w posiedzeniu Rady Gminy Wilków od godz. 1555 – 1610. 
 
Ad. 9.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 

1) obniżenia wysokości wskaźnika procentowego określającego wysokość 
dodatku mieszkaniowego. 
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady Gminy 
informując, iż z powodu zbyt wczesnego przedłożenia projektu poprzedniej uchwały 
została ona zakwestionowana w Wydziale Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 
  

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 1. 
 Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Uchwał Nr XI/59/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
  

2) zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz 
posiadania psów, od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zapytał czym różni się obecny projekt uchwały 
od poprzedniej uchwały. 
 Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka wyjaśniła, że jedyna różnica polega  
na ścisłym określeniu inkasentów i tym samym odstąpieniu od o zawierania umów 
zleceń. 
 
 Radna p. mgr Beata Kuchno przypomniała, iż zgodnie z wcześniejszym 
wnioskiem, w przypadku uchylania uchwały do materiałów sesyjnych powinien, być 
dołączony tekst uchwały uchylanej. 
 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz  wyjaśniła, iż w Statucie Gminy 
jest zapis, który mówi, że do materiałów sesyjnych dołączane mają być teksty 
zmienianych uchwał, a nie uchwał uchylanych. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XI/60/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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 3) przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie gminy 
na 2004 rok. 
 Skarbnik Gminy p. Sabina Różniecka wyjaśniła, że są to zaległe pieniądze, 
których nie otrzymaliśmy na oświetlenie uliczne w ubiegłym roku. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XI/61/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 10. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 11. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 6 interpelacje udzielił Wójt Gminy  
p. Zygmunt Szulakowski. 

- w sprawie braku rozkładów jazdy autobusów, zwrócimy się do dyrekcji PKS  
z prośbą o zaktualizowanie i uzupełnienie tych informacji.  

- w przypadku drogi w Bukowiu, pomimo interwencji w tej sprawie nie 
odnieśliśmy pożądanego skutku. Dobrym pomysłem jest wysłanie  
do wszystkich właścicieli przylegających do drogi działek pisma z pouczeniem 
o konsekwencjach grożących za niszczenie mienia publicznego. 

- sprawę drogi na Kolonii w Wojciechowie uważa się zamkniętą. Część 
dokonanych zniszczeń została usunięta natychmiast, niestety mróz 
uniemożliwił całkowite usunięcie szkód. Z nadejściem wiosny usuwanie ich ma 
być dokończone.  

 
Ad. 12. Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił się z apelem, aby wszystkie informacje 
dotyczące terminów spotkań związanych z tematem dopłat unijnych były 
przekazywane na bieżąco i ze stosownym wyprzedzeniem, tylko wówczas unikniemy 
ich pominięcia. A jest to ważne dla wielu rolników zainteresowanych otrzymaniem 
dopłaty.  
 
 Głos zabrał Sołtys wsi Młokicie p. Tadeusz Klimaj zwracając się do Radnych 
oraz Wójta Gminy z prośbą o pomoc w renowacji drogi w jego wsi. Obecny stan 
nawierzchni wyklucza jej normalne  użytkowanie. 
 
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy - 
p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął   
XI sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 


