
Protokół Nr XII/04 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  25 mar ca 2004 r. 

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

00
 - 1450. 

 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 
- Przedstawiciel Urzędu Miejskiego 
  Wydziału Gospodarki Komunalnej  
   i Kształtowania Środowiska  
   w Namysłowie    - Pan mgr inż. Roman Kania 
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. Interpelacje radnych. 
3. Sprawozdanie z działalności  międzysesyjnej  Wójta  Gminy oraz   

z   wykonania uchwał Rady Gminy. 
4. Informacja o projekcie porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej inwestycji pod 

nazwą: „Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 
w powiecie namysłowskim”. 

5. Informacja o projekcie porozumienia w sprawie pokrywania wynagrodzeń pracownika 
zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie na stanowisku ds. realizacji inwestycji 
z funduszy pomocowych. 

6. Informacja o projekcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa związanego z działalnością powiatowego telefonu 
zaufania, w tym: 
- podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji     
  zadania związanego z działalnością powiatowego telefonu zaufania. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmian w budżecie gminy na 2004 rok, 
2) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
     w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków. 

      8.  Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
      9.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje radnych. 
      10.  Zapytania i wolne wnioski. 
 
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 
 
Ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk przypomniał radnym, że 
dnia 30 kwietnia 2004 r. mija termin składania oświadczeń majątkowych. Oświadczenia 
składane są według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 
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Ad. 2. Interpelację zgłosili: 

- na piśmie radny p. Szczepan Mielczarek w sprawie zmiany kodu pocztowego  
w związku z likwidacją Urzędu Pocztowego w Idzikowicach z dniem 31 marca 2004 r. 
W wyniku tej  likwidacji szereg firm znajdujących się na tym terenie  musi dokonać zmiany 
adresu co w konsekwencji prowadzi do dużego zamieszania. Firmy te zobowiązane  
są wówczas do dokonania korekt adresu w wielu urzędach, a także do powiadomienia swych 
kontrahentów o zaistniałych zmianach. Pociąga to za sobą nie tylko niedogodności 
organizacyjne ale także skutki finansowe.  Wobec takiej sytuacji proszę odpowiedź  
na następujące pytania: 

1. Jaką decyzją dokonano likwidacji powyższego Urzędu Pocztowego? 
2. Czy Urząd „Poczta Polska” Regionalny Urząd Poczty w Opolu nie powinien powiadomić 

o tym na piśmie  Urząd Gminy w Wilkowie i przedsiębiorców działających na tym terenie?  
3. Czy w najbliższym okresie nie przewiduje się likwidacji Urzędu Pocztowego  

w Wilkowie? 
4. Jak  powinien brzmieć prawidłowy adres? 
5. Czy zlikwidowano obszar pocztowy w Idzikowicach? 

 
Pismo w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 3. Pisemne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej złożył Wójt Gminy Wilków –  
p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych zarządzeń oraz ich treści,  
a także o ogłoszonych przetargach. Przedstawił też stan realizacji uchwał Rady Gminy  
w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. 
 
Sprawozdanie w sprawie jw. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 4.   Treść porozumienia omówił przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Kształtowania Środowiska w Namysłowie p. mgr inż. Roman Kania. Wyjaśnił,  
że przedmiotem porozumienia jest wspólna inwestycja pt. „Budowa, rozbudowa i modernizacja 
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w powiecie namysłowskim”. Strony porozumienia 
zobowiązują się do rzetelnego współdziałania w realizacji przedmiotu Porozumienia oraz 
partycypacji w jego finansowaniu. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 233.875.000 zł. 
finansowanie przedmiotu Porozumienia odbywać się będzie ze środków Stron Porozumienia, 
dotacji z Funduszu Spójności oraz pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu. Udział procentowy Gminy Wilków wynosi 15,19%. Zobowiązania 
finansowe zaciągane i spłacane będą przez spółkę „EKOWOD”, natomiast Strony Porozumienia 
będą zabezpieczać proporcjonalnie do wysokości procentowego udziału w inwestycji w/w 
zobowiązania. Po zakończeniu realizacji przedmiotu porozumienia powstały majątek będzie 
własnością Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” spółka z o.o.  
w Namysłowie.  
 

Radny p. Wiesław Kowalczyk zapytał, co można zrobić aby zabezpieczyć się przed 
prywatyzacją spółki „EKOWOD”. 
 Pan mgr inż. Roman Kania odpowiedział, że na dzień dzisiejszy właścicielem spółki jest 
Gmina Namysłów. Niestety nikt nie jest w stanie dać pełnej gwarancji,  
że w przyszłości sytuacja nie ulegnie zmianie.  
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski dodał, że pewną formą zabezpieczenia jest przepis, 
który mówi, że przez 10 lat od daty ukończenia inwestycji nie można sprywatyzować spółki. 
 
 Radny p. Jan Siutryk zapytał według jakich kryteriów będą ustalane wysokości stawek 
pobieranych przez Spółkę EKOWOD oraz jeżeli wszelkie straty Gminy mają pokrywać w formie 
dotacji, to w jaki sposób miałoby się to odbywać. 
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Pan mgr inż. Roman Kania wyjaśnił, że spółka EKOWOD musi wprowadzić cennik 

usług, wysokość taryf reguluje ustawa, natomiast rady będą uchwałą  akceptowały lub nie 
wysokość zaproponowanych  stawek. Będzie również wraz z propozycją wysokości stawek 
opłat za korzystanie z sieci kanalizacji przedstawiony kosztorys, z którego wynikać będą 
przyczyny wysokości tychże usług.   
  
 Przewodniczący Rady p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk  poprosił o wyjaśnienie, dlaczego  
Gminy, w tym Gminę Wilków, zobowiązuje się w umowie do nieodpłatnego przeniesienia  
}na rzecz Spółki EKOWOD prawa własności gruntów, na których powstaną budowle trwale 
związane z tym gruntem. 
 Pan mgr inż. Roman Kania wyjaśnił, że została przyjęta zasada, która mówi, że jeżeli 
ktoś wykłada pieniądze lub zaciąga zobowiązania kredytowe to zrozumiałe jest, że chce być 
właścicielem. Jest to forma zabezpieczenia przed ewentualnymi zmianami np. rady lub wójta. 
Natomiast nieodpłatnie po to aby nie zwiększać kosztów inwestycji gdyż źle wpłynęłoby to na 
kondycję finansową spółki. Wówczas też dochodziłyby bardzo duże koszty amortyzacyjne,  
a wtedy  spółka nie udźwignęłaby takiej inwestycji. 
 
 Przewodniczący Rady zapytał, czy brane było pod uwagę rozwiązanie dzierżawy 
wieczystej tych gruntów. 
 Pan mgr inż. Roman Kania wyjaśnił, że różnego rodzaju rozwiązania był brane pod 
uwagę. Na forum burmistrzów i wójtów toczono dyskusje nad jak najlepszym wyjściem z tej 
sytuacji dla każdej ze stron. Wybrano wariant nieodpłatnego przekazywania gruntów jako 
najlepszy dla wszystkich zainteresowanych. 
 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski stwierdził, iż obecność Pana mgr inż. Romana Kani 
podyktowana jest koniecznością wyjaśnienia wątpliwości, które pojawiły się w trakcie procesu 
przyłączenia się do tej inwestycji. Jak również w celu zapoznania się z uwagami z naszej 
strony, co powinno ułatwić dalsze rozmowy. Nie ulega wątpliwości celowość tejże inwestycji, 
gdyż daje ona nam duże możliwości i zwiększa atrakcyjność naszych terenów dla potencjalnych 
inwestorów. 
 
 Radny p. Jan Siutryk zapytał, w jaki sposób będzie realizowana zasada powszechności 
oraz jaki będzie koszt przyłączenia jednego gospodarstwa. 
 Pan mgr inż. Roman Kania wyjaśnił, że gminy same decydują o wysokości  
i formie odzyskiwania poniesionych kosztów inwestycji. 
  

Kierownik referatu p. inż. Jan Kamiński wyjaśnił natomiast, że w przypadku zasady 
powszechności, tę sprawę reguluje ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, która mówi, że jeżeli zostanie doprowadzona sieć kanalizacyjna 
wówczas właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do niej. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk ogłosił przerwę  
w obradach sesji od godz. 1350 – 1400.  
  

Radny p. mgr Bogdan Zdyb poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób będą prowadzone 
rozliczenia za korzystanie z kanalizacji ściekowej, gdyż jak wiadomo Gmina Wilków jest gminą  
o charakterze rolniczym. 
  

Pan mgr inż. Roman Kania wyjaśnił, że forma rozliczania będzie taka jak wszędzie, czyli 
ilość ścieków równa się ilości zużytej wody. Będzie też możliwość zainstalowania dodatkowego 
licznika dla indywidualnych gospodarstw rolnych. 
 
Informacja w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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W wyniku dyskusji podjęto decyzję o powołaniu doraźnej Komisji, której celem będzie 
negocjowanie korzystnych warunków umowy porozumienia. Do składu Komisji spośród składu 
Rady zgłoszeni zostali następujący radni: 

1. Radny p. Wiesław Kowalczyk 
2. Radny p. Jan Siutryk 
3. Radny p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk   

 
Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk  poddał pod głosowanie 

uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania projektu porozumienia 
międzygminnego dotyczącego wspólnej inwestycji pod nazwą „Budowa, rozbudowa  
i modernizacja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w powiecie namysłowskim”.  

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się od głosu – 3, głosów 

przeciwnych nie było. 
Uchwałę podjęto większością głosów. 

 
Uchwała Nr XII/65/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 5. Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, że przedmiotem porozumienia jest 
przekazywanie przez Gminę Wilków dotacji na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w 
Urzędzie Miejskim w Namysłowie na stanowisku ds. realizacji inwestycji z funduszy 
pomocowych. Celowość utrzymania stanowiska nie podlega wątpliwości, gdyż jest ono bardzo 
potrzebne. Natomiast wysokość kwoty budzi pewne zastrzeżenia i będzie jeszcze przedmiotem 
uzgodnień.    
  
Projekt porozumienia w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad.6.  Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, że przedmiotem porozumienia jest 
przekazanie przez Gminę Wilków dotacji w wysokości 300,00 zł na rzecz Powiatu 
Namysłowskiego na realizację zadania związanego z działalnością powiatowego telefonu 
zaufania. 
Projekt porozumienia w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk  poddał pod głosowanie 
uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania związanego  
z działalnością powiatowego telefonu zaufania. 
  
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań.  
 Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się oraz głosów 
przeciwnych nie było.  

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XII/62/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 7.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusję projekty uchwał  
w sprawach: 

1) zmian w budżecie gminy na 2004 r. 
 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się oraz głosów 
przeciwnych nie było.  
 Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Uchwała Nr XII/63/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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2) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków.  
 
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się oraz głosów 
przeciwnych nie było.  
 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała Nr XII/64/04 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 8. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 9.  Odpowiedzi na zgłoszoną interpelację udzielił Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski 
wyjaśniając, że uzasadnienie zaistniałej sytuacji będzie wymagało interwencji na szczeblu 
rejonowym Poczty Polskiej. Temat na pewno zostanie rozpatrzony, lecz wymaga to czasu.   
 
Ad. 10. Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski poinformował, że radny p. Mirosław Szczepanik 
zrezygnował  z członkostwa w Komisji przetargowej.  
 Na jego miejsce wytypowano  radnego  p. Jana Binerata, który wyraził zgodę  
na pracę w Komisji przetargowej. 
 
 Radny p. Henryk Sieradzan zauważył, że należałoby poinformować mieszkańców gminy 
o różnicy w kosztach eksploatacji kanalizacji ściekowej  
w przypadku gospodarstw rolnych, gdzie brak licznika znacząco je podniesie. Rolnicy ci  
używają wody z wodociągów do oprysków.   
   
 Radny p. Mirosław Szczepanik zapytał, czy zyski z prowadzenia obsługi kanalizacji 
ściekowej będą wprost proporcjonalne do wysokości udziału w kosztach. 
 Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski odpowiedział, że nie gdyż cały zysk przejdzie na 
spółkę EKOWOD.  
  
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy - p. mgr 
inż. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął   
XII sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 


