
Protokół Nr XIX/05 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  18 lut ego  2005 r. 

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

00
 - 1600 . 

 Na stan 15  radnych  w  sesji  uczestniczyło  14  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 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. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
   1)  zmian w budżecie gminy na 2005 r., 

2) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, 
3) uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Wilków”,  
4) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na 

nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, 
5) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 

rok stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
6)  przystąpienia do spółki akcyjnej. 

      6.  Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
      7.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3  interpelacje radnych. 
      8. Zapytania i wolne wnioski. 
wnosząc do niego propozycję zmian dotyczące przesunięcia kolejności podejmowania uchwał.  
W pierwszej kolejności zaproponował podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony 
środowiska dla Gminy Wilków”. 
Po zmianach porządek obrad przedstawiałby się następująco: 
 

1. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie. 
2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

        1)   uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Wilków”,  
   2)  zmian w budżecie gminy na 2005 r., 

3)  zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, 
4) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków  specjalnego funduszu na 

nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, 
5) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 

rok stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych,1 
6)  przystąpienia do spółki akcyjnej. 

      6.  Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
      7.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 3  interpelacje radnych. 
      8. Zapytania i wolne wnioski. 
Radni jednomyślnie zaakceptowali zmiany w porządku obrad sesji. 
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Ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk poinformował radnych w  
sprawach dotyczących między innymi: 
- wsparcia finansowego dla Anny Prychockiej – uczennicy I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK 
w Dębniku, która leczona jest w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w Klinice Onkologii  
i Hematologii Dziecięcej z rozpoznaniem białaczki limfoblastycznej; 
- pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko 
nieetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu, którego kandydaturę winne 
zgłaszają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego; 
- pisma zawierającego protest do ogłoszonego rozstrzygnięcia przetargu na dostawę opału do obiektów 
będących we władaniu gminy; 
- wyboru nowego sołtysa wsi Młokicie, którym został p. Edward Klimaj 
 
Ad. 2. Informacji na temat analizy 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. 
 Poinformował, iż w wyniku wszystkich zaistniałych na terenie powiatu w 2004 roku zdarzeń 
powstały straty, które oszacowano na kwotę ok. 993.000 zł. Szacunkowa wartość uratowanego mienia 
podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w całym powiecie wyniosła 3.733.000 zł. Do decydujących 
zdarzeń na obszarze działania powiatu namysłowskiego w ubiegłym roku należały pożary. Na skutek 
zaistniałych zdarzeń zanotowano ofiary w ludziach (60 osób rannych, 8 ofiar śmiertelnych). 
 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 w zakresie obecnie występujących zdarzeń. 

 Niemniej jednak biorąc pod uwagę istnienie zagrożeń i możliwość wystąpienia niekorzystnych 
zdarzeń, należy mieć świadomość, że nie wszystkim akcjom będzie można sprostać. 

W 2004 roku jak corocznie poczyniono w jednostkach OSP powiatu Namysłowskiego inwestycje 
dotyczące remontu lub modernizacji obiektów strażnic. Do najważniejszych należy zaliczyć wymianę 
pokrycia dachowego strażnicy OSP Fałkowice oraz rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem 
dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy i modernizacji obiektu strażnicy OSP Bukowie. 
 
 Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sposobu rozdzielania środków 
na poszczególne jednostki. Co decyduje o wielkości tychże środków? 
 Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Państwowej Straży  Pożarnej  
p. mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Gacek wyjaśniając, że dla niego priorytetem jest bezpieczeństwo  
w powiecie, a nie jednostki. Ochrona przeciwpożarowa w gminie jest zadaniem własnym gminy i to Wójt 
odpowiada za utrzymanie swoich jednostek nie Komenda Powiatowa. Najważniejsze jest aby realizować 
zadania, które pozwolą na sprawne działanie jednostek na terenie pięciu gmin.  
A więc, jeżeli jest rozbudowa jednostek w jednej z gmin to dzieje się to kosztem pozostałych. Największe 
środki pieniężne przekazywane są tam gdzie zachodzi najpilniejsza potrzeba realizacji zadań 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki,  pozostałe natomiast otrzymują tylko środki  na 
zaspokojenie najpilniejszych spraw. 
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Nadmienił również, o potrzebie zakupu nowego samochodu do akcji gaśniczych oraz  
o możliwości zwrócenia się do rady o pomoc w częściowym dofinansowaniu tej inwestycji. 

Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych 
powiatu i poszczególnych gmin z terenu powiatu namysłowskiego w 2004 r. stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Ad. 3. Interpelacje zgłosili: 
- radny p. Szczepan Mielczarek w sprawie popegeerowskiego zasobu mieszkaniowego.   

Przypomniał, iż sygnalizował w 2002 roku, że spółka posiada  największy zasób mieszkaniowy. 
W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 40 mieszkań. Za rok 2004 spółka dopłaciła do substancji 
mieszkaniowej 40.000 zł  do czynszu eksploatacyjnego.  Zgromadzenie wspólników przed rozliczeniem 
bilansu zwróci się z prośbą o wyjaśnienie powodu tak znacznych wydatków na ten cel. Dlaczego spółka 
dopłaca takie kwoty do czynszu jeżeli w tym zasobie mieszkaniowym  posiada tylko dwóch 
pracowników. Pozostali mieszkańcy to osoby w ogóle nie związane ze spółką.  Od 1 stycznia 2005 roku 
spółdzielnie mieszkaniowe tak jak inni właściciele mogą się ubiegać o odszkodowanie od gminy. Spółka 
na dzień dzisiejszy, kiedy czynsz do grudnia 2004r. wynosił  0,90 zł, przeliczyła czynsz do rzeczywistej 
wartości, która osiągnęła kwotę ok. 2,00 zł. Jeżeli tylko prawo zezwoli spółka zwróci się do gminy o 
środki finansowe, gdyż  przy stawce czynszu 0,90 zł zaległości z tytułu opłat czynszowych wynoszą  
7.000 zł, a co będzie przy stawce 2,00 zł? Sytuacja materialna tych ludzi jest bardzo ciężka, w wielu 
przypadkach nadmetraż nie zezwala na ubieganie się o dodatek mieszkaniowy.  
W związku z tym informacyjnie wniósł interpelacje wyjaśniając do jakiej sytuacji może dojść w 
najbliższym czasie. 
  
Ad. 4. 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: 
- zebrań wiejskich. 
 Od 7 stycznia 2005r. do 18 lutego 2005r. odbywają się zebrania wiejskie. Zebrania cieszą się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, którzy chętnie biorą czynny udział w dyskusjach. Ludzie 
stawiają problemy, które właściwe są   znane wszystkim, między innymi sprawy: światła, jakości 
nawierzchni dróg, wycinki drzew itp. Na tych zebraniach dokonywane są rozliczenia z budżetu, 
inwestycji oraz  zadań realizowanych w 2004r.. Informację te cieszą się szerokim zainteresowanie 
mieszkańców gminy. 
- spotkania z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu. 
  Agencja Nieruchomości Rolnej w Opolu wyszła z propozycją uregulowania swoich spraw 
związanych z mieniem popegeerowskim. Jedną z propozycji jest przekazanie na gminie między innymi 
dróg transportu rolnego. W rozmowach nie został osiągnięty żaden konsensus., gdyż tego typu 
posunięcia wymagają głębokiej analizy.   
- spotkania na temat bezrobocia. 
 Stopa bezrobocie w powiecie namysłowskim jest wysoka (28,8%) i na dzień dzisiejszy nie 
zaobserwowano tendencji spadkowej.  
 
Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 5. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusje projekty uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Wilków”. 
Pani mgr Agnieszka Trela – Koordynator Projektu oraz pani mgr inż. Maria Urbanowicz 

poinformowały zebranych, iż stosownie do art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) organy wykonawcze gmin w celu 
realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządzają gminne Programy Ochrony Środowiska. Ponadto 
zgodnie z art. 14 ustawy ust. 6 z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z  
późn. zm.)  tworzy się gminne Plany Gospodarki Odpadami w celu racjonalnego zagospodarowywania 
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odpadów. Przedmiotowy Plan Gospodarki Odpadami stosownie do w/w ustawy stanowi część 
Gminnego Programu Ochrony Środowiska.  

 Celem opracowań jest wyznaczenie działań zmierzających do utworzenia systemu gospodarowania 
odpadami zgodnego z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej oraz 
oszacowania koszów wdrożenia tego   programu   jak   również   przybliżenia   problematyki    ochrony 
środowiska samorządom lokalnym. Opracowany „Plan Gospodarki Odpadami” 
jest  zgodny z  tworzonym   systemem   gospodarki   odpadami w Województwie oraz w Powiecie. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk zauważył, iż programy te stanowią 

podstawę dla działań Wójta Gminy w kierunku polityki gospodarki odpadami i ochrony środowiska.  
 

Rady p. Wiesław Kowalczyk zauważył, iż w projekcie wykazanych zostało wiele celów i zadań do 
wykonania natomiast  marginesowo potraktowane zostały przykłady sposobów na realizację powyższych 
założeń. Zwrócił się z pytaniem do  Wójta Gminy w jaki sposób omawiany plan ma pomóc  mu w 
realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska?  

Wójt Gminy p. Zygmunt Szulakowski wyjaśnił, iż jest to materiał, który ma posłużyć do obrania 
prawidłowego kierunku działań w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Z całą pewnością 
plan ten będzie wskazówką ułatwiającą podejmowanie określonych działań chociażby przy 
konstruowaniu planu rozwoju lokalnego. Plan ten ma być niejako zbiorem potrzeb gminy, w którym 
zawarte zostaną harmonogramy realizacji poszczególnych zadań. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących – 1, głosów przeciwnych nie 

było. 
Uchwała została podjęta większością głosów. 

Uchwała Nr XIX/94/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach sesji w godz. 1500 - 1530. 
 Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod dyskusje kolejne projekty 
uchwał w sprawach: 
 

2)  zmian w budżecie gminy na 2005 r. 
 

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600 – Transport  
i łączność, dokonano na podstawie uchwały nr 1787/2004 Zarządu Województwa Opolskiego na 
budowę drogi Bukowie – Pągów natomiast w dziale 758 – Różne rozliczenia, na podstawie pisma 
Ministra Finansów ustalającego ostateczne kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2005 rok i w dziale 852 
– Pomoc społeczna na podstawie pisma Opolskiego Urzędu  Wojewódzkiego na dożywianie dzieci. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących nie było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XIX/95/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

3) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego. 
Na podstawie art. 18 pkt 19 f i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa oraz 

art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej Sejmik Województwa Opolskiego 
jest właściwy do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem 
założycielskim jest Województwo Opolskie. 

Przyczyną likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków 
Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze jest narastanie zaległości finansowych jednostki, trudności z 
utrzymaniem płynności finansowej oraz rosnące koszty utrzymania Zakładu.    

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących – 3, głosów przeciwnych nie 

było. 
Uchwała została podjęta większością głosów.  

Uchwała Nr XIX/96/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 



 5 
 
 

4) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na 
nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 

Wyjaśnień udzieliła p. Sekretarz Gminy mgr Irena Wagner-Cichosz informując,  
iż uchwała ta była przedmiotem obrad na poprzedniej sesji Rady Gminy. Nadzór Wojewody Opolskiego 
stwierdził  nieważność uchwały Nr XVIII/92/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2004r. W 
uzasadnieniu  rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda Opolski podaje, iż narusza ona w istotny sposób  
prawo poprzez nieuregulowanie w niej kwestii, których unormowanie w uchwale podejmowanej na 
podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2004r. – Karta Nauczyciela, jest obowiązkiem gminy. 
Brak ustawowo wymaganych elementów uchwały skutkuje stwierdzeniem jej nieważności w całości, 
m.in. dot. to nieokreślenia okresu zatrudniania nauczyciela, po którym może być nagrodzony oraz 
niedoprecyzowania procentowego odpisu na fundusz nagród. 

W związku z powyższym po dokonaniu odpowiednich poprawek  zgodnych  ze wskazówkami 
Nadzoru Wojewody ponownie przedkładany jest projekt uchwały w sprawie jw.  

 
Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił się z wnioskiem o zmianę w  uchwale  zapisu, który mówi, że 

Wójt powołuje komisję w skład, której wchodzi zainteresowany dyrektor. Wynika z tego, że ten dyrektor 
będzie głosował we własnej  sprawie.  

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz wyjaśniła, iż określenie dot. komisji nagród odnosi się 
tylko do nagród Wójta, natomiast w szkole dyrektor sam będzie decydował o powołaniu takiej komisji 
jeśli będzie opiniował nagrodę dla nauczycieli. W związku z czym będzie zachodziła tu konieczność 
wykreślenia sformułowania zawierającego, iż w skład komisji wchodzi dyrektor. Uwzględniając uwagę 
radnego p. Wiesława Kowalczyka zapis ten zatem będzie brzmiał następująco w § 7 ust. 6 pkt 2 
„dyrektor szkoły, z której zgłoszono wniosek, z zastrzeżeniem ust. 7”, natomiast ust. 7 brzmiałby 
następująco „Opinie  Komisji zapadają w drodze głosowania, przy udziale co najmniej 2/3 składu 
Komisji. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy musi uzyskać poparcie co najmniej 2/3 
głosujących. Osoba, której wniosek dotyczy zostaje wyłączona od głosowania”.  

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek Radnego p. Wiesława Kowalczyka    pod głosowanie.  
Za przyjęciem zmian do projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych oraz głosów 

wstrzymujących nie było. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały z naniesionymi zmianami.   
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów wstrzymujących oraz głosów przeciwnych nie 

było. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XIX/97/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
5) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok 

stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz  informując, iż w tym przypadku 

Nadzór Wojewody Opolskiego stwierdził nieważność uchwały nr XVIII/91/04 Rady Gminy w Wilkowie z 
dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie jw. gdyż błędy , polegające na umieszczeniu zapisu, iż uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. Mając na uwadze, że uchwała ta stanowi część strategii rozwiązywania problemów 
społecznych oraz zawarciu w treści samego programu zapisu, iż Rada Gminy  w drodze uchwały ustala 
szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, 
kiedy do umieszczania powyższych zasad rada gminy utraciła kompetencję w dniu 9 listopada 2002r. 
poprzez wykreślenie przez ustawodawcę punktu, który dotyczył tego właśnie zadania gminy – 
uchybienia te stanowią istotne naruszenie prawa. 
 W przedłożonym na dzisiejszej sesji Rady Gminy projekcie uchwały usterki te zostały usunięte 
natomiast pozostała treść jest bez zmian. 
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
  
 
      

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów wstrzymujących oraz głosów przeciwnych nie 

było. 
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Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XIX/98/05 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

5)  przystąpienia do spółki akcyjnej. 
Radny p. mgr Bogdan Zdyb złożył wniosek o przełożenie głosowania nad  projektem uchwały w 

sprawie przystąpienia do spółki akcyjnej pn. Namysłowskie Centrum Leczenia na następną sesję Rady 
Gminy w Wilkowie. 

Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inż. Dariusz Kuśmierczyk  poddał pod głosowanie wniosek 
Radnego p. mgr Bogdana Zdyba. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 1, głosów wstrzymujących nie 
było. 

Wniosek przeszedł większością głosów.  
Projekt uchwały w sprawie jw. został odsunięty od głosowania. 
 
Ad. 6. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad 7. Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski zaznaczył, iż wnikliwie rozpatrzy sprawę zgłoszoną 
przez radnego p. Szczepana Mielczarka.  
 
Ad.8. Głos zabrał radny Jan Binerat w sprawie dotyczącej braku poczekalni dla podróżnych na stacji 
PKP w Wilkowie.  

Uważa on, iż sytuacja jaka istnieje na dzień dzisiejszy jest niedopuszczalna. Dotarły do niego 
skargi  od mieszkańców gminy, iż warunki oczekiwania na pociągi, szczególnie w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych są co najmniej uciążliwe. Czy istnieje szansa na poprawę takiego stanu 
rzeczy? 

Kierownik Referatu p. inż. Jan Kamiński wyjaśnił, iż od dłuższego czasu czynione były starania w 
temacie poruszonym przez radnego p. Jana Binerata. Na dzień dzisiejszy nie istnieje możliwość 
zlokalizowania przystanku PKP na terenach nie będących własnością Gminy. Niemniej będą czynione 
starania w celu dokonania wspólnych uzgodnień w temacie pomiędzy PKP, a Urzędem Gminy w 
Wilkowie. 
   
 W związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący Rady Gminy - p. mgr inż. 
Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął  XIX sesję Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Dorota Kownacka  
 


