
Protokół Nr XXVIII/06 
z  sesji  Rady  Gminy  w  Wilkowie  z  dnia  30 mar ca 2006r. 

 
 Sesja   Rady   Gminy  odbyła   się  w  małej  sali  Domu  Kultury  w  Wilkowie   
w  godz. 14

00
 - 1700 . 

 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, 
- Skarbnik Gminy    - Pani  Sabina RóŜniecka, 
- Kierownik Referatu   - Pan inŜ. Jan Kamiński, 
- Kierownik GOPS    - Pani mgr Stanisława Witek 
oraz  sołtysi i osoby zaproszone według list obecności stanowiących załączniki   
nr 2 i 3 do niniejszego  protokołu. 
 Sesję  otworzył  Przewodniczący Rady p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk, który 
przywitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad.  
 
1. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie.  
2.  Interpelacje radnych. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz  

z wykonania uchwał Rady Gminy. 
4. Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej i zagroŜeń poŜarowych 

gmin Powiatu Namysłowskiego. 
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2005 roku. 
6. Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za 2005 rok. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budŜecie gminy na 2006 rok, 
2) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków, 
3) nadania nazwy ulicy w Wojciechowie, 
4) uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wilków, 
5) zatwierdzenia  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  Wilków 

na lata 2006-2008, 
6) powołania skarbnika gminy. 

     8. Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
     9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje radnych. 
   10. Zapytania i wolne wnioski. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę do przedstawionego 
porządku obrad, która polegałyby na przeniesieniu do pkt 1 porządku obrad sesji  
z pkt 7 ppkt 4 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków. 
Po zmianach porządek obrad przedstawiałby się następująco: 
 
1. Komunikaty i ogłoszenia Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie oraz 

podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków. 

2. Interpelacje radnych. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz   

z wykonania uchwał Rady Gminy. 
4. Analiza stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej i zagroŜeń poŜarowych 

gmin Powiatu Namysłowskiego. 
5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2005 roku. 
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6. Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej  

za 2005 rok. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w budŜecie gminy na 2006 rok, 
2) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków, 
3) nadania nazwy ulicy w Wojciechowie, 
4) zatwierdzenia  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  Wilków 

na lata 2006-2008, 
5) powołania skarbnika gminy. 

     8. Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
     9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje radnych. 
   10. Zapytania i wolne wnioski. 

 
Radni jednogłośnie zaakceptowali zaproponowane zmiany do porządku obrad sesji. 
 
Ad.1.  Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk przypomniał 
radnym o obowiązku i terminie składania oświadczeń majątkowych następnie oddał 
głos przedstawicielowi ARR p. Andrzejowi Brzozowskiemu, który przypomniał  
o terminie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, jak równieŜ poinformował  
o obowiązku składania do wniosków załączników graficznych bez których wniosek 
jest niewaŜny. Wspomniał równieŜ o zmianach jakie zostaną wprowadzone  
do wniosków o kwoty mleczne. 
 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wilków. 
 
 Pani mgr Helena Nowik poinformowała, iŜ studium uwarunkowań  
i zagospodarowania przestrzennego to dokument, który nie stanowi podstawy 
prawnej do wydawania decyzji administracyjnych jest natomiast dokumentem, który 
określa kierunki, w których powinien iść rozwój przestrzenny gminy.  
 
 Radny p. Jan Binerat zwrócił się z zapytaniem, czy w obecnie przedstawianym 
projekcie zostały uwzględnione zmiany, które zaproponowane zostały na 
wcześniejszych spotkaniach Komisji Rady Gminy. 

Pani mgr Helena Nowik poinformowała, iŜ wszystkie dopuszczalne propozycje 
zostały ujęte w przedstawianym projekcie uchwały.  
 
 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 XXVIII/131/06 w sprawie jw. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.2. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.3. Sprawozdanie pisemne z działalności międzysesyjnej złoŜył Wójt Gminy 
Wilków p. Zygmunt Szulakowski, w którym poinformował o ilości wydanych 
zarządzeń oraz ich treści, jak równieŜ o ogłoszonych przetargach. Przedstawił teŜ 
stan realizacji uchwał Rady Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji. Ponadto 
poinformował o sprawach dotyczących między innymi: 
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- przypadków podtopienia gospodarstw.  
We wsi Krzyków w związku z wiosennymi roztopami wystąpiły miejscowe 

podtopienia gospodarstw rolnych, usuwaniem szkód zajęła się jednostka OSP  
z Wilkowa. Na dzień dzisiejszy poziom wód jest pod stałą kontrolą i nie stanowi 
bezpośredniego zagroŜenia dla mieszkańców Gminy Wilków; 

- porządków wiosennych. 
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ okres wiosenny odsłania namacalne dowody ignorancji 

niektórych mieszkańców Gminy w sprawie ochrony przyrody oraz braku dbałości  
o ład i porządek; 

- problemu bezpańskich psów. 
Mieszkańcy Gminy Wilków lekcewaŜą problem związany z psami, które bez 

opieki i odpowiedniego zabezpieczenia chodzą po wsiach. Świadczy to o braku 
wyobraźni i niskim stopniu odpowiedzialności; 

- wirusa H5N1 potocznie zwanego ptasią grypą.  
Do dnia dzisiejszego nie stwierdzono przypadków zachorowań na terenie Gminy 

Wilków. 
- prac społecznie uŜytecznych. 
W dniu 04.04.2006 rozpoczyna pracę pierwsza tura osób wytypowanych do prac 

społecznie uŜytecznych. 
 

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.4. Komendant Państwowej Powiatowej StraŜy PoŜarnej mł. bryg. mgr inŜ. 
Krzysztof Gacek przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa ochrony 
przeciwpoŜarowej i zagroŜeń poŜarowych gmin Powiatu Namysłowskiego. W swoim 
wystąpieniu połoŜył duŜy nacisk na sprawę dotyczącą niesienia pierwszej pomocy  
w wypadkach jak równieŜ potrzeby szkoleń w tym zakresie. Wspomniał  
nt. najwaŜniejszych zakupów sprzętu oraz inwestycji budowlanych realizowanych  
w 2005 roku jak równieŜ o finansach jednostek ochrony przeciwpoŜarowej.  
W podsumowaniu sytuacji, ilości, wielkości i zakresu dotychczasowych zdarzeń 
zauwaŜył, iŜ Komenda Powiatowa StraŜy PoŜarnej w Namysłowie wspólnie  
z jednostkami jest w podstawowym zakresie przygotowana do prowadzenia 
skutecznych działań na terenie powiatu. JednakŜe naleŜy mieć świadomość, Ŝe nie 
wszystkim akcjom będzie mogła sprostać własnymi siłami, a zwłaszcza w zakresie 
ratownictwa chemicznego, ekologicznego i technicznego.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk ogłosił przerwę 
w obradach sesji od godz. 15 35 – 1545. 
 
Ad.5. Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił uwagę na brak w sprawozdaniu danych 
dotyczących rzeczywistych osiągnięć działalności Komisji, czyli dokładnych liczb 
osób, które dzięki interwencji zostały wyleczone z uzaleŜnienia. 
 

Kierownik GOPS p. mgr Stanisława Witek wyjaśniła, iŜ   Komisja  nie jest 
powołana do tego aby leczyć z uzaleŜnień, lecz aby uświadamiać, Ŝe osoby 
uzaleŜnione winne podjąć leczenie oraz kierować na badania do poradni 
psychologicznej. JeŜeli osoba taka otrzyma z poradni zaświadczenie o uzaleŜnieniu, 
a nie będzie podejmowała leczenia wówczas sprawa kierowana jest do sądu.  
Od tego momentu Komisja traci kontakt z taką osobą, nie istnieje teŜ obowiązek 
pilotowania leczenia takich osób przez Komisję. 
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 Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Kierownika GOPS  
p. mgr Stanisławy Witek, aby w kolejnym sprawozdaniu z realizacji gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uwzględnić dane 
dotyczące m.in. liczby osób wyleczonych jak równieŜ bardziej szczegółowe opisy 
podejmowanych działań w zakresie profilaktyki. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
  
Ad.6. Kierownik GOPS w Wilkowie p. mgr Stanisława Witek streściła sprawozdanie  
z wykonania zadań w zakresie pomocy społecznej za 2005 rok. 

Radni nie wnieśli zapytań ani uwag do sprawozdania z wykonania zadań  
w zakresie pomocy społecznej 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił i poddał pod dyskusję projekty 
uchwał w sprawach: 
 

1) zmian w budŜecie gminy na 2006 r. 
Zwiększenia planu dochodów i wydatków budŜetowych w dziale 854 – 

Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano na podstawie pisma Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr FB-I-JM-3011-1-5/06 na stypendia dla uczniów. 
Zmniejszenia dochodów budŜetowych w dziale 758 – RóŜne rozliczenia, dokonano 
na podstawie pisma Ministerstwa Finansów – Warszawa nr ST3-4820-5/2006. 

 
Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
  
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było. 
 Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/132/06 w sprawie  jw. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

2) Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Wilków. 
  

  Radny p. Wiesław Kowalczyk zwrócił uwagę na problem spalania plastiku  
w przydomowych piecach co stanowi duŜe zagroŜenie dla zdrowia jak równieŜ 
wysunął propozycję zwrócenia się do księŜy z prośbą o przekazanie informacji dla 
mieszkańców gminy o skutkach i zagroŜeniach jakie niesie ze sobą ten sposób  
działania. Ponadto zauwaŜył, iŜ niektóre zapisy w projekcje uchwały są niejasne,  
a zatem naleŜałoby je poszerzyć np. w § 9 pkt 3, 4, 5 bardziej szczegółowo opisać 
rodzaje opakowań, materiałów, które wolno lub nie wrzucać do pojemników. 

 
 Radca prawny p. mgr Jerzy Jakutajć wyjaśnił, iŜ szczegółowy opis rodzajów 

grup i kategorii odpadów jest zawarty w ustawie. Budowanie uchwały nie moŜe 
polegać na przepisywaniu ustawy. Dlatego teŜ wszystkie słowniczki, które zostały 
zawarte w projekcie uchwały zostały usunięte pomimo stwierdzeń, iŜ tekst uchwały 
nie będzie przez mieszkańców całkowicie zrozumiały. Nie moŜna zostawić tychŜe 
zapisów gdyŜ nadzór prawny zarzuciłby to jako naruszenie prawa, poniewaŜ jest 
zasadą, iŜ niektórych uprawnień przysługujących Sejmowi nie moŜna przenosić na 
Radę. JeŜeli Sejm zajmie stanowisko, iŜ pod określonym pojęciem rozumiemy daną 
rzecz wówczas Rada nie moŜe po raz drugi  powtórzyć tego zapisu gdyŜ nie jest do 
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tego uprawniona. Faktem jest, iŜ w obecnym kształcie uchwała moŜe być 
niezrozumiała dla wszystkich w związku z powyŜszym, aby wyjść naprzeciw dla 
społeczeństwa naleŜy sporządzić słowniczek i dołączyć do uchwały lub 
upowszechnić te fragmenty ustawy, w których Sejm szczegółowo określił 
zagadnienie. Pozwalając, aby w uchwale znalazły się te zapisy działamy niezgodnie 
z prawem. 
 
 Podinspektor p. mgr Krzysztofa Golec-Pianka dodała, iŜ słowniczek 
wyjaśniający zagadnienie kwalifikacji odpadów zostanie opracowany i dostarczony 
kaŜdemu mieszkańcowi Gminy. 
  

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/133/06 w sprawie  jw. stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

3)  nadania nazwy ulicy w Wojciechowie. 
 W wykazie urzędowym nazw miejscowości figuruje nazwa wsi  Wojciechów 
nie ma natomiast nazwy Wojciechów Kolonia, która potocznie funkcjonuje. Zapis 
niezgodny z urzędowym wykazem nazw miejscowości uniemoŜliwia mieszkańcom 
m.in. uzyskanie numeru REGON w Urzędzie Statystycznym. W związku  
z powyŜszym proponuje się, aby części wsi nazywanej potocznie Kolonia 
Wojciechów nadać ulicę o nazwie ul. Kolonia. 
 
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/134/06 w sprawie  jw. stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

4) zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Wilków na 
lata 2006-2008: 

 
Zatwierdzenie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Wilków to 

stworzenie strategicznych urealnionych wydatków inwestycyjnych jakie planuje się 
do realizacji w określonym czasie. PrzedłoŜony projekt jest korektą do juŜ 
opracowanych zadań inwestycyjnych, których przesłanki ekonomiczne  
i gospodarcze z punktu widzenia budŜetu Gminy jak i bieŜących potrzeb 
mieszkańców wymagają realizacji. 
  
 Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/135/06 w sprawie  jw. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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5)  powołania skarbnika gminy. 
 Wójt Gminy Wilków p. Zygmunt Szulakowski poinformował, iŜ po 

przeanalizowaniu złoŜonych ofert kandydatur osób zainteresowanych objęciem 
stanowiska skarbnika gminy wybrana została kandydatura p. mgr inŜ. Teresy 
śółtaszek, która spełniła wszystkie wymagane kryteria zarówno pod względem 
kierunkowego wykształcenia jak i wieloletniego doświadczenia, które nabyła na 
stanowisku głównej księgowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w 
Namysłowie. 

 
   Pani mgr inŜ. Teresa śółtaszek wyraziła nadzieję na owocną współpracę, 

a takŜe na wyrozumiałość w okresie, kiedy będzie wdraŜała się w nowe obowiązki. 
       

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXVIII/136/06 w sprawie  jw. stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad.8. Protokół Nr XXVII/05 z sesji Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
31 stycznia 2006r. zatwierdzono jednogłośnie. 
 
Ad. 9. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.10. Wniosków ani zapytań nie wniesiono.   
 

W związku  z  wyczerpaniem  porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. mgr inŜ. Dariusz Kuśmierczyk podziękował za udział w obradach i zamknął   
XXVIII sesję  Rady  Gminy  w  Wilkowie. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


