
 
Protokół Nr II.2018 

 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia  6 grudnia 2018 r. 

 
 
        

       Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1100 – 1220. 
       Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych - według listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, co stanowi quorum wymagane art. 14 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 
Rada Gminy była zatem władna do podejmowania uchwał.  
Ponadto w sesji udział wzięli:  
- Wójt Gminy             - Pan mgr Bogdan Zdyb, 
- Sekretarz Gminy     - Pani mgr Irena Wagner-Cichosz, 
- Skarbnik Gminy   - Pani mgr inż. Teresa Żółtaszek, 
- Kierownik Referatu - Pan mgr Kazimierz Olchawa, 
- Radca Prawny    - Pani mgr Dagmara Bak 
oraz sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i osoby zaproszone  
– według list obecności stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 

 
 
       Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki, który przywitał 
zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad sesji: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Składanie interpelacji  i zapytań radnych w formie pisemnej. 
4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 

sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy. 
5.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28  grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

2) o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok; 

3) o zmianie uchwały Nr XXXVI.306.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości  na terenie Gminy Wilków na 2019 rok; 

4) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków; 
5) powołania Komisji Rewizyjnej; 
6) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 
7) powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego; 
8) powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych; 
9) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023; 
10) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023; 
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11) o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004 r.  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na 
ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod 
warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy; 

12) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. 

 6.   Wolne wnioski i pytania. 
 7.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
 8.  Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.     

                     
Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki zwrócił się z pytaniem czy są 
wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Zgłoszono, że wystąpiła awaria systemu elektronicznego - Rada24. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie imienne w sprawie przyjęcia 

porządku obrad II sesji.  

 

W  głosowaniu jawnym: 
Za przyjęciem porządku obrad II sesji głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy w Wilkowie jednogłośnie głosami 15 Radnych 

przyjęła porządek obrad II sesji. 

 

Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych: 

 w dniu 4 grudnia 2018 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała  
nr 534/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Wilków na 2019 r.; 

 w dniu 5 grudnia 2018 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała  
nr 535/2018 z dnia  20 listopada 2018  r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego 
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2019 r.;  

 w dniu 4 grudnia 2018 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała  
nr 536/2018 z dnia  20 listopada 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały  
o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wilków 

 o złożeniu pierwszego oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia 
złożenia ślubowania  w dwóch egzemplarzach, które należy wypełnić według stanu 
na dzień objęcia funkcji radnego. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny 
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jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania 
prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której 
uzyskał mandat. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że pisma skierowane  
do Rady Gminy znajdują się w biurze obsługi Rady Gminy. 
 
Ad.3. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.4. Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb w pisemnym sprawozdaniu  
z działalności międzysesyjnej poinformował o wydanych zarządzeniach oraz  
o podejmowanych działaniach. Przedstawił też sprawozdanie z realizacji uchwał Rady 
Gminy w Wilkowie podjętych na ostatniej sesji.  
W nawiązaniu do złożonego sprawozdania Wójt poinformował, że została podpisana 
umowa dofinansowania na zadanie pn. Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia  
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 
– 2019”. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania do 
sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania 
uchwał Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

 
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki przedstawił  
            i poddał pod dyskusję projekty uchwał w sprawach: 
 

1) o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
     28  grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 

 
      Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się zmiany: 
1) w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2018 zmieniono  kwoty 

dochodów i wydatków budżetowych. Ogółem dochody i wydatki zmniejszono o 
kwotę 46.189,11 zł. Zmiany planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie 
pism z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego 
informujących o zmianach dotacji dla gmin. 
Dokonano również przeniesienia kwoty 15.000,00 zł z wydatków majątkowych do 
wydatków bieżących. 

2) w załączniku Nr 2 zwiększono limit zobowiązań o 10.000,00 zł w roku 2018 na 
przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków europejskich pn. „Ochrona 
różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków 
rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania 
płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej.” 

 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  
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Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia  2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 

Uchwała Nr II.3.2018 o zmianie uchwały Nr XXX.237.2017 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 28  grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej, stanowi załącznik nr 6a do protokołu. 

 

2) o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków  
na 2018 rok; 

 

       Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się zmiany 
polegające na: 
1) zwiększeniu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, dokonano na podstawie 

pisma z Ministerstwa Finansów informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej 
natomiast w dziale 855 - Rodzina, wprowadzono środki z funduszu Pracy na 
wynagrodzenie dla asystenta rodziny 

2) zwiększeniu planu wydatków bieżących w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, w 
celu zabezpieczenia środków na świadczone usługi dopłaty do wody; 
zwiększeniu planu wydatków w rozdziale  75412 – Ochotnicze straże pożarne, na 

wydatki związane z przeglądami samochodów pożarniczych; 

przesunięciu pomiędzy rozdziałami w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 
zwiększono plan wydatków na oświatę w celu zabezpieczenia środków finansowych 
na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz na dotację dla Szkoły w 
Dębniku. 

     W celu zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie planu wydatków  

     dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w   

      kwocie 49.005 zł.      

      W związku z proponowanymi zmianami w budżecie, dostosowano załącznik  

      dotyczący udzielanych dotacji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek poprosiła o wyjaśnienie kwoty zwiększenia o 60.000 zł na 
wynagrodzenia dla szkół – konkretnie dla jakiej szkoły i z jakiej przyczyny.  
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Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek wyjaśniła, ze zwiększenie dot. Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie. 
W związku z nieobecnością na sesji Pana Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Wilkowie poinformowała, że w szkole zostały wypłacone nieplanowane odprawy 
emerytalne dla dwóch nauczycieli. 
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach p. mgr Krystyna Sochalska 
poinformowała, że dokonane zwiększenie w jej placówce jest związane z wprowadzoną 
reformą oświatową tzn. od 1 września b.r. jest w szkole klasa VIII, co spowodowało 
zwiększenie godzin nauczania, zostały wprowadzone nowe przedmioty i trzeba było 
zatrudnić nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2018 rok. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

 

Uchwała Nr  II.4.2018 o zmianie uchwały Nr XXX.238.2017 Rady Gminy w Wilkowie z 
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków  
na 2018 rok, stanowi załącznik nr  7a do protokołu. 

 

                3) o zmianie uchwały Nr XXXVI.306.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
                    15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
                    nieruchomości  na terenie Gminy Wilków na 2019 rok; 

 
          Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że projekt uchwały opracowano w związku z pismem 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odpowiedzi na nasze pismo 
Prezes UOKIK wskazał jakie zmiany należy wprowadzić do przedłożonego projektu.  
         W związku z powyższym doprecyzowano zapisy § 2 tak,  aby  podmiot udzielający 
pomocy (Gmina) miał możliwość jej nadzorowania i monitorowania. Zobowiązano 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis do przedstawienia wszystkich 
zaświadczeń o otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu takiej pomocy oraz o 
przedstawieniu  informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się   o pomoc de minimis. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVI.306.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości  na 
terenie Gminy Wilków na 2019 rok. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

 

Uchwała Nr  XXXV.297.2018 o zmianie uchwały Nr XXXVI.306.2018 Rady Gminy w 
Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
nieruchomości  na terenie Gminy Wilków na 2019 rok, stanowi załącznik nr 8a do 
protokołu. 
 

         4) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków; 

 
         Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy p. mgr  Irena  
Wagner-Cichosz, która poinformowała, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa 
składniki wynagrodzenia wójtów, które w gminach liczących do 15 tys. mieszkańców, 
kształtują się następująco: wynagrodzenie zasadnicze od 3.400 zł do 4.700 zł;  dodatek 
funkcyjny do kwoty 1.900 zł; co najmniej 20% do 40% dodatku specjalnego liczonego 
łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego; do 20% dodatku za 
wieloletnią pracę. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ustalanie wynagrodzenia Wójta należy do wyłącznej właściwości 
Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki przedstawił propozycje 
wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł;   

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł; 

3) dodatek  specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego  

i dodatku funkcyjnego; 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków. 

 
W głosowaniu jawnym: 
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za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II.6.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 9a  do protokołu. 

 
 

         5) powołania Komisji Rewizyjnej; 

 
        Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy powołuje Komisje.   
W związku z powyższym zaproponował aby w skład Komisji Rewizyjnej wchodziło 
pięciu radnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ustalenie liczby Radnych 
wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zaproponowaną liczbę Radnych ustalono 
jednogłośnie.  
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki poprosił o zgłaszanie 

kandydatów do składu komisji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 

Radny p. Edward Szulakowski zgłosił kandydatury Radnych: p. Marcina Bochniaka, 
Przemysława Bałachowskiego, p. Irenę Marszałek, p. Tadeusza Podymę  i p. Tadeusza 
Szkudlarskiego. 
 

Kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poprosił o zgłaszanie kandydatów  
na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zgłosił kandydaturę Radnego  
p. Marcina Bochniaka na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały wraz z proponowanym 
składem Komisji Rewizyjnej: 
1) Pan Marcin Bochniak – Przewodniczący; 
2) Pan Przemysław Bałachowski – Członek; 
3) Pani Irena Marszałek – Członek; 
4) Pan Tadeusz Podyma – Członek; 
5) Pan Tadeusz Szkudlarski – Członek. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

 

Uchwała Nr  II.7.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, stanowi załącznik  
nr  11a do protokołu. 

 

             6) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

 

        Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby w skład Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji wchodziło pięciu radnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ustalenie liczby Radnych 
wchodzących w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zaproponowaną liczbę Radnych ustalono 
jednogłośnie.  
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki poprosił o zgłaszanie 

kandydatów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 

Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben zgłosiła kandydatury Radnych: p. Tomasza Kraus,  
p. Zbigniewa Błaszczyka, p. Michała Piątek, p. Tadeusza Szkudlarskiego, p. Edwarda 
Szulakowskiego. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poprosił o zgłaszanie kandydatów  
na funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zgłosił kandydaturę Radnego  
p. Tomasza Kraus na funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały wraz z proponowanym 
składem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 
1) Pan Tomasz Kraus – Przewodniczący; 
2) Pan Zbigniew Błaszczyk – Członek; 
3) Pan Michał Piątek – Członek; 
4) Pan Tadeusz Szkudlarski – Członek; 
5) Pan Edward Szulakowski – Członek. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
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W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

 

Uchwała Nr  II.8.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowi 
załącznik nr  13a do protokołu. 

 

            7)  powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego; 

 

        Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zaproponował aby w skład stałej 
Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego wchodziło pięciu radnych.  
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ustalenie liczby Radnych 
wchodzących w skład stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zaproponowaną liczbę Radnych ustalono 
jednogłośnie.  
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki poprosił o zgłaszanie 

kandydatów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 

Radny p. Marcin Bochniak zgłosił kandydatury Radnych:  p. Edwarda Szulakowskiego, 
p. Zbigniewa Błaszczyka, p. Tomasza Kraus, p. Tadeusza Podymę, p. Zbigniewa 
Reczuch. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poprosił o zgłaszanie kandydatów  
na funkcję Przewodniczącego stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zgłosił kandydaturę Radnego  
p. Edwarda Szulakowskiego na funkcję Przewodniczącego stałej Komisji Budżetowej i 
Rozwoju Gospodarczego. 
 
Kandydat wyraził zgodę. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały wraz z proponowanym 
składem stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego: 
1) Pan Edward Szulakowski – Przewodniczący; 
2) Pan Zbigniew Błaszczyk – Członek; 
3) Pan Tomasz Kraus – Członek; 
4) Pan Tadeusz Podyma – Członek; 
5) Pan Zbigniew Reczuch – Członek. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie jawne projekt 
uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. 
 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 

 

Uchwała Nr II.9.2018 w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego, stanowi załącznik nr  15a do protokołu. 
 

     8) powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych; 

 

        Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zaproponował aby w skład stałej 
Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych wchodziło pięciu radnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ustalenie liczby Radnych 
wchodzących w skład stałej Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że zaproponowaną liczbę Radnych ustalono 
jednogłośnie.  
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki poprosił o zgłaszanie 

kandydatów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 

Radny p. Tomasz Kraus zgłosił kandydatury Radnych: p. Dorotę Szymczyk-Bęben, p. 
Przemysława Bałachowskiego, p. Jana Binerata, p. Marcina Bochniak, p. Rafała 
Smoleń. 
 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Radna p. Magdalena Łambucka zgłosiła kandydaturę Radnej p. Ireny Marszałek. 
 
Kandydatka nie wyraziła zgody.  
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poprosił o zgłaszanie kandydatów  
na funkcję Przewodniczącego stałej Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zgłosił kandydaturę Radnej  
p. Doroty Szymczyk-Bęben na funkcję Przewodniczącego stałej Komisji ds. Oświaty i 
Problemów Społecznych. 
 
Kandydatka wyraziła zgodę. 
 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały wraz z proponowanym 
składem stałej Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych: 
1) Pani Dorota Szymczyk-Bęben – Przewodnicząca; 
2) Pan Przemysław Bałachowski – Członek; 
3) Pan Jan Binerat  – Członek; 
4) Pan Marcin Bochniak – Członek; 
5) Pan Rafał Smoleń  – Członek. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych. 
 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 

 

Uchwała Nr  II.10.2018 w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Problemów 
Społecznych, stanowi załącznik nr  17a do protokołu. 
 
                     9) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole  
                          i w domu” na lata 2019-2023; 
     

   Wyjaśnień do  projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska, która poinformowała, że 
przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i 
młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które  w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia 
posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy 
społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci  
i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20% 
liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim 
miesiącu kalendarzowym.  
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej 
przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, 
jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa  
w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie 
przewidywał.  W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie jawne projekt 
uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023. 

 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Uchwała Nr  II.11.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, stanowi załącznik nr  19 do protokołu. 
 
                 10) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z  
                       pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w  
                       szkole i w domu” na lata 2019-2023; 
 
                      Wyjaśnień do  projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska, która poinformowała, że 
zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w 
formie posiłku świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym 
kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez 
gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. 
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z 
wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub 
żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a 
także umożliwi osobom i rodzinom zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. 
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie jawne projekt 
uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek  
w  szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 18 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, stanowi załącznik nr  20 do 
protokołu. 
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11) o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia  
      2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową,  
      zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe  
      przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych  
      gminy; 
 
     Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska, która poinformowała,  
że zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc 
rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej 
do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. W świetle ust. 4 przywołanego 
artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej. Zgodnie ze wskazówkami MRPiPS w zakresie realizacji uchwały Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 warunkiem 
otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium 
dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, do wysokości 
150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 
4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości której 
nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek, świadczenie pieniężne na zakup 
posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia  
2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na 
ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod 
warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy. 

 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 18 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II.13.2018 o zmianie uchwały Nr VII/84/04 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową,  
zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe  
przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych  gminy, 
stanowi załącznik nr  21 do protokołu. 
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                12) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
                     Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii                                    
                     rozwiązywania problemów społecznych. 
 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. mgr Zbigniew Maliński, który 
poinformował, że zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) do zadań własnych gminy 
należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych. Zadania te w szczególności obejmują: zwiększenie pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie 
rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie 
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹  
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej. Według art. 4¹ ust. 2 cytowanej ustawy, realizacja ww. zadań 
prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. 
Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców gminy, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu,  osób współuzależnionych, do osób z 
grup ryzyka, do dzieci i młodzieży, a także osób zajmujących się problemami 
alkoholowymi zawodowo. Gminny Program na rok 2019 został opracowany zgodnie z 
ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy.  
W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 jest zasadne.  
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii                                   
rozwiązywania problemów społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 18 do protokołu. 
 
Uchwała Nr II.14.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych stanowi załącznik nr  22 do protokołu. 
 
 
 

 

Ad.6.  Wolne wnioski i zapytania. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w dniu 18 grudnia b.r. o godz. 13.00 
w  Domu Kultury w Wilkowie w sali widowiskowej odbędzie się spektakl pt. „Wiatr 
wolności”  wystawiany przez Teatr „Nie teraz” z Tarnowa. Wstęp na spektakl bezpłatny. 
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał kiedy firma, która robiła kanalizację doprowadzi 
do stanu pierwotnego drogę.  
 
Wójt Gminy  p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że Komisja odbioru odebrała inwestycję 
bez uwag, mimo wszystko zwróci uwagę wykonawcy i droga zostanie odtworzona.  
 
 
 

Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że protokół z 
poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie zgodnie z procedurą wyłożony był do wglądu 
w biurze Rady i na obecnej sesji. 
Nie zgłoszono uwag do protokołu. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
 

W głosowaniu jawnym:  

za przyjęciem  protokołu głosowało  15  radnych, 
przeciw – 0 , 
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad.8. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
II  sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 

                                   Przewodniczący  
              Rady Gminy  
         

                                                                                        Grzegorz Hubicki  

Protokołowała:      

                          Podinspektor 

             ds. obsługi organów gminy  

   

                        Dorota Czarna           

 
 


