
 
Protokół Nr III.2018 

 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia  28 grudnia 2018 r. 

 
        
       Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1100 – 1325. 
       Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych (1 radna opuściła obrady sesji 
w trakcie pkt. 10) -- 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:  
- 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. 
 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że  
z powodu bardzo ważnych przyczyn osobistych Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb nie 
będzie uczestniczył w obradach dzisiejszej sesji.  
 
       Sesję otworzyła Wiceprzewodniczący  Rady Gminy p. Magdalena Łambucka, która 
przywitała zebranych, stwierdziła prawomocność obrad i przedstawiła 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 uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej. 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym:  

   - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
       w Opolu, 

9 .  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok, w tym: 
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta, 
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w  Opolu,  
3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy  

w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,  
4) stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych 

Komisji,  
5) dyskusja nad projektem budżetu, 
6) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

 10.  Wolne wnioski i pytania. 
 11.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
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 12.  Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.     

                     
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zapytała czy są wnioski  
w sprawie zmiany porządku obrad. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad  

III sesji.  

 

W  głosowaniu jawnym: 
Za przyjęciem porządku obrad III sesji głosowało 14 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy w Wilkowie jednogłośnie głosami 14 Radnych 

przyjęła porządek obrad III sesji. 

 

Imienny wykaz głosowania Radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poprosiła 
Przewodniczącego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w Wilkowie  
o przedstawienie informacji z posiedzenia. 
 
Radny p. Edward Szulakowski – Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w Wilkowie poinformował, że w dniu 14 grudnia b.r. odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej   
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji ds. Oświaty i Problemów  Społecznych, na 
którym omówiono projekty uchwał na III sesję. Ponadto poszczególne komisje Rady 
Gminy podjęły uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków 
na 2019 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytała czy są uwagi lub pytania do sprawozdania 
przedstawionego przez Przewodniczącego wspólnego posiedzenia Komisji Rady 
Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania z posiedzenia. 
 
Ad.3. Interpelacji nie wniesiono. 
 
Ad.4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
oraz sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego pisemnego sprawozdania Wójta  
o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie  
z wykonania uchwał Rady Gminy. 
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Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że Pan Wójt Gminy 
wystosował do Radnych pismo w sprawie zmiany do projektu budżetu na 2019 r. 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Wilków na 2019 rok przedłożonej Radzie Gminy w Wilkowie zarządzeniem  
Nr ORG.0050.718.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 
dokonana zmiana polega na przesunięciu w załączniku Nr 2, kwoty 94.616 zł w dziale 
801- oświata i wychowanie, w zakresie wydatków bieżących na zadania wymagające 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych, z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 
do grupy dotacje na zadania bieżące i wprowadzeniu tej kwoty do załącznika Nr 4.  
 
 
Ad. 5.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie. 
 
      Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu mgr Kazimierz Olchawa, 
który poinformował, że projekt uchwały opracowano w związku z tym, że  właściciele 
nieruchomości położonych przy drodze wewnętrznej, zwrócili się z wnioskiem   
o nadanie  jej nazwy ulica Wrzosowa. Przy nadawaniu nazw ulic w Wilkowie nie 
uwzględniano tego terenu, ponieważ nikt tam wówczas nie zamieszkiwał.   Stosownie 
do art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady 
Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów publicznych.  

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
 
 

Uchwała Nr III.15.2018 w sprawie  nadania nazwy ulicy w Wilkowie, stanowi załącznik 
nr  6 do protokołu. 
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Ad.6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie         
            odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
 
 

         Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu p. mgr Kazimierz 
Olchawa, który poinformował, że w związku ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaistniała konieczność zmiany 
wysokości opłaty za gospodarowanie tymi odpadami. Koszty te obejmują usługę 
odbioru, transportu i unieszkodliwiania  odpadów, obsługę administracyjną oraz koszty 
usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. Jest to 
podyktowane faktem, iż  koszty wymienione na wstępie znacznie przewyższają 
przewidywane dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy   
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach daje możliwość ustalenia metody  
i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalono,  że  opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz określonej stawki opłaty. W związku  
z powyższym proponuje się podniesienie stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od osoby z 7 zł do 10 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane  
i odbierane w sposób selektywny. Jednocześnie proponuje się zwiększenie wysokości 
stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z 15 zł do 18 zł miesięcznie od osoby, 
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. Pozostałe stawki nie 
ulegną zmianie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Głos zabrała Radna p. Irena Marszałek, która poinformowała, że stawka 10 zł jest 
propozycją ze strony Gminy.  Stwierdziła, że proponowana stawka jest za dużą dla 
mieszkańców.  ponieważ odpady nieselektywne zostały podwyższone tylko o 20% a  
stawka od osób, które oddają odpady w sposób selektywny o 43 %. Zdaniem Radnej 
taka duża podwyżka jest niewytłumaczalna należało wcześniej przedstawić kalkulacje i 
sukcesywnie podwyższać stawki. Stwierdziła, że Radni nie otrzymali żadnych danych 
potwierdzających wzrost kosztów. 
 
Radny p. Przemysław Bałachowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
Radni otrzymali takie dane. 
 
Kierownik Referatu  p. mgr Kazimierz Olchawa przedstawił dane z przetargów  
od 2014 r. do 2018 r., z których wynika, że co roku sukcesywnie wzrastały koszty 
związane z odbiorem odpadów oraz poinformował, gdzie odpady komunalne są 
wywożone.  
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała, że skoro sukcesywnie rosły koszty to gdzie była 
Gmina od 2014 r. Zdaniem Radnej taka podwyżka dla mieszkańców jest niezasadna. 
Stwierdziła, że należało co dwa lata podwyższać to byłoby to inaczej, a nie jak teraz 
stawka wzrasta o prawie 50 %. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że przeanalizowano 
wydatki i dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Zgodnie ze 
sprawozdaniem na koniec listopada 2018 r. dochody wynoszą – 294.308 zł, a wydatki 
ok 332.000 zł, z wyliczenia wynika, że brakuje ok. 40.000 zł.  Następnie poinformowała, 
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że do kalkulacji kosztów bierze się oprócz kosztów odbioru wynikających z przetargu, 
wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na stanowiskach do obsługi 
systemu oraz  częściowe wynagrodzenie pracowników zajmujących się czyszczeniem 
tzw. dzikich wysypisk. Ponadto poinformowała, że uzyskane dochody powinny 
pokrywać koszty funkcjonowania systemu, dlatego konieczna jest zmiana stawek.  
 
Radny p. Jan Binerat w swojej wypowiedzi odniósł się do proponowanych stawek. 
Poinformował, że Radni nie mieli podanych informacji, ile osób płaci 4 zł, aby te osoby 
oddzielić od ogólnej liczby mieszkańców podanej na stronie internetowej gminy. 
Stwierdził, że posiadając dane, o których wspomniał oraz dane dot. ile jest osób ujętych 
w spółdzielniach mieszkaniowych można byłoby ustalić stawkę np. 9 zł, a nie 10 zł a 
później sukcesywnie podwyższać. Ponadto zwrócił się do nowych Radnych aby zdawali 
sobie z tego sprawę, że mieszkańcy będą później mówili na zebraniach, że to nie Wójt 
podwyższył stawkę ale Radni. Następnie Radny zapytał dlaczego dalej zostaje stawka 
w wysokości 4 zł  miesięcznie dla każdego 6 mieszkańca zamieszkującego w 
nieruchomości skoro dla pozostałych się podwyższa. 
 
Kierownik Referatu p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że z przetargu wynika 
koszt wywozu odpadów, koszty należy zrównoważyć wpływami od mieszkańców. 
Kierownik Referatu poinformował, że Skarbnik Gminy zrobiła wyliczenia,  przy stawce  
8 zł i 9 zł nie zostaną pokryte koszty, dopiero 10 zł pokrywa koszty.  
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała dlaczego Gmina nie równoważyła. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że na początku 
funkcjonowania systemu nie wszystkie koszty każdego roku były brane pod uwagę przy 
ich wyliczaniu. Obecnie zmieniły się przepisy i już wiadomo co należy wliczać do 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
Radna p. Irena Marszałek zapytała ile jest zgłoszonych mieszkańców. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że 3.782 osoby.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zapytała w sprawie osób 
zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że w sprawie osób 
zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wysyłane są upomnienia, a 
później tytuły wykonawcze do komornika. Komornik w miarę możliwości ściąga te 
zaległości.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,  
przeciw – 3,   
wstrzymało się od głosowania  – 1. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
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Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
 

 

Uchwała Nr III.16.2018 w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działanie Komisji  
            Rewizyjnej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poprosiła 
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Tomasza Krausa  
o przedstawienie stanowiska Komisji w sprawie złożonej skargi  na działanie  Komisji 
Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Tomasz Kraus poinformował, że 

na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała 
się z treścią skargi z dnia 14 listopada 2018 r. wniesionej na działanie Komisji 
Rewizyjnej i dokonała analizy tej skargi. Ponadto zapoznała się z dokumentacją z 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej i stwierdziła, że dokumentacja była prowadzona 
prawidłowo. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie jest władna podważać uchwał 
Komisji Rewizyjnej, które zostały podjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
i zgodnie ze Statutem Gminy.  Komisja w toku postępowania umożliwiła wypowiedzenie 
się w sprawie złożonej skargi przez Skarżącego. Następnie odczytał treść uchwały  
Nr 1.2018 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 
opinii dotyczącej skargi wniesionej na działanie Komisji Rewizyjnej. Poinformował,  
że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że skarga jest bezzasadna.  

 

Uchwała Nr 1.2018 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 13 grudnia 2018 r.  
w sprawie opinii dotyczącej skargi wniesionej na działanie Komisji Rewizyjnej   stanowi 
załącznik nr do 8 protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Mieszkaniec Gminy (Skarżący) poinformował, że w dniu wczorajszym otrzymał pismo 
od Wójta Gminy, następnie zapoznał Radnych z treścią pisma. Poinformował, że 
działka nr 13/1 to jest właśnie droga, o którą idzie spór. Stwierdził, że w tym piśmie Wójt 
przyznaje się, że łamie prawo ponieważ wydzierżawił drogę na 10 lat. Poinformował, że 
zgodnie z prawem Wójt bez zgody Rady Gminy może wydzierżawić do 3 lat. W związku 
z powyższym zapytał w jakim celu to Wójt zrobił, czy to nie jest mszczenie się na jego 
osobie. Poinformował, że złożona skarga z 1 czerwca 2018 r. była w sprawie drogi a 
druga skarga to całokształt. Poinformował, że był nowy dowód, nieoficjalnie się 
dowiedział, że było złamanie prawa, ale wtedy nie miał dowodu, a dzisiaj ma dowód – 
pismo od Pana Wójta. Następnie przekazał odczytane pismo Radzie Gminy, żeby 
ustaliła czy Wójt łamie prawo czy nie. Ponadto zwrócił się z pytaniem do Radcy 
Prawnego czy Wójt miał prawo wydzierżawić na 10 lat bez zgody Rady Gminy czy nie. 
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Radny p. Jan Binerat poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zagłosował, 
że skarga jest zasadna, a dzisiaj nie wie jak będzie głosował. Stwierdził, że zagłosuje, 
że skarga jest zasadna. Następnie Radny odniósł się do kilkudziesięciu  pism 
przekazanych przez Skarżącego dot. skargi. Ponadto poinformował, że na posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej zapytał Pana Wójta, czy mając te wszystkie dokumenty, podejmując 
inną decyzję wydzierżawiając innemu zainteresowanemu nie Skarżącemu, czy nie był 
świadomy dalszych konsekwencji, co teraz mają miejsce i jeszcze będą miały nie raz. 
Poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że Pan 
Wójt jest nieobecny i nikt nie będzie się za Wójta wypowiadał. Stwierdziła, że Radny ma 
takie prawo, głosuje jak uważa. Poinformowała, że dobrze pamięta to posiedzenie 
komisji, ilość dokumentów, które dokładnie przeczytała i zapoznała się. Stwierdziła, że 
były sprawy, które nie dotyczyły tej skargi, mimo tego zapoznała się z nimi.  
 
Głos zabrała Radca Prawny p. Dagmara Bak, która poinformowała, że na dzisiejszej 
sesji będzie poddawana pod głosowanie uchwała w sprawie skargi nie na działalność 
Wójta tylko działanie Komisji Rewizyjnej ponieważ Skarżący uznał, że Komisja 
Rewizyjna nie zapoznała się właściwie z dokumentami. Poinformowała, że nowa 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która została powołana rozpatrywała czy Komisja 
Rewizyjna zapoznała się z dokumentami natomiast nie mogła rozpoznać skargi pod 
kątem czy Komisja Rewizyjna właściwie zagłosowała. Komisja Skarg, Wniosków i 
Petycji stwierdziła, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami. Ponadto w 
toku postępowania Komisja umożliwiła wypowiedzenie się przez Skarżącego. Radca 
Prawny odniosła się do pisma przedstawionego przez Skarżącego, stwierdzając, że 
Skarżący porusza dwa wątki. Przedmiotem wszystkich skarg były działki położone w 
Wojciechowie, a dzisiaj Skarżący porusza inną kwestię dot.  dzierżawy, która nie 
obejmowała przedmiotu skargi.   
 
Radny p. Jan Binerat zapytał Radcę Prawną czy to znaczy, że Radni, którzy 
uczestniczyli wtedy w Komisji Rewizyjnej teraz mogą zagłosować, że prawidłowo to 
zrobili. 
 
Radca Prawna p. mgr Dagmara Bak odpowiedziała, że tak. 
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał czy Wójt miał prawo do 10 lat bez zgody Rady 
Gminy wydzierżawić. 
 
Radca Prawna p. mgr Dagmara Bak poinformowała, że dopiero dzisiaj na sesji 
zapoznała się z treścią pisma. Poinformowała, że treść pisma dot. innej nieruchomości. 
 
Głos zabrał Skarżący, który wyjaśnił, że droga składa się z dwóch działek. Jedną część 
drogi wydzierżawił Wójt Firmie Bukorol na 10 lat bez zgody Rady Gminy, a drugą część 
drogi wydzierżawił właścicielowi działki nr 40. Poinformował, że sprawa dot. tylko jednej 
drogi ale w dokumentach ta droga ma dwa numery. Stwierdził, że Wójt wprowadził 
Radnych w błąd przedstawiając mapkę z  drogą dojazdu do jego działek, ale wtedy już 
nie było dojazdu bo droga została wydzierżawiona na 10 lat, dlatego zarzucił Komisji 
Rewizyjnej, że niedokładnie przeanalizowała dokumenty.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że była 
członkiem komisji i komisja miała prawo mieć inne zdanie niż Skarżący. Zdaniem 
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Wiceprzewodniczącej Rady Gminy dopóki Radni nie będą mieli takiego samego zdania 
jak Skarżący to zawsze Skarżący będzie mówił, że źle przeanalizowano dokumenty. 
Stwierdziła, że z dokumentami się wnikliwie zapoznała i takie było jej zdanie. 
 
Radny p. Jan Binerat potwierdził słowa Wiceprzedniczącego Rady Gminy, też był na 
komisji, też zapoznał się z pismami, ale na sesji podczas dyskusji z wypowiedzi 
pracownika Urzędu Gminy wynikło, że działka, o której jest mowa w piśmie, które 
odczytał Skarżący była już w 2017 r. wydzierżawiona. Poinformował, że ma niedaleko 
działkę i wie. Na dzień dzisiejszy ta droga jeszcze nie jest zaorana, ale 
wydzierżawiający poinformował, że  ją zaorze bo ją wydzierżawił. Podsumowując, 
stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie miała dokumentów, informacji, że tej drogi nie ma. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że Komisja 
Rewizyjna rozpatrywała skargę dot. drogi nr 391 a dzisiaj wpłynęło pismo w sprawie 
działki nr 13/1 i  jest to inna sprawa. 
 
Głos zabrał Radny p. Przemysław Bałachowski, który również stwierdził, że skarga 
dotyczy działki nr 391, innej dzierżawy. Członkowie komisji otrzymali wszystkie 
dokumenty, w tej chwili mowa jest o innej działce. Stwierdził, że rozumie, że droga 
znajduje się w jednym pasie ale geodezyjnie są to dwie wydzielone działki i każda ma 
inny numer. Dzisiaj rozpatrywana jest skarga dot. czy Komisja Rewizyjna dobrze 
sprawdziła dokumenty dot. działki nr 391. Zdaniem Radnego zrobiła to dobrze. 
Natomiast w tej chwili wynikły nowe fakty, może Skarżący ma rację, bo to jest inna 
działka.  
 
Radny p. Jan Binerat poinformował, że jeśli Radni mieliby podczas rozpatrywania skargi 
dokumenty i mapkę dot. tej działki  to zobaczyliby, że ta droga składa się z dwóch 
części i od 2017 r. jedna część drogi została wydzierżawiona.  
 
Skarżący stwierdził, że gdyby skarga była dobrze przeanalizowana to Radni wiedzieliby, 
że przy działce Radnego p. Jana Binerata droga ma tylko 2,5 m. czyli fizycznie nie 
nadaje się do przejechania bo maszyny rolnicze mają szerokość 3 m. 
 
Kierownik Referatu p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że wszyscy jesteśmy w tej 
chwili wprowadzani w błąd ponieważ był na polu kiedy Skarżący sprowadził telewizję. 
Poinformował, że do swojej działki Skarżący ma dojazd czego dowodem jest to,  
że widział i telewizja nagrywała jak drogą jechał kombajn do buraków i tiry do pola 
Skarżącego.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że Radni 
mieli możliwość zapoznania się  z treścią  uzasadnienia do projektu uchwały. 
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej: 

 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 4. 
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Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
 

 

Uchwała Nr  III.17.2018 w sprawie załatwienia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej, 
stanowi załącznik nr  9 do protokołu. 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ogłosiła przerwę w obradach Rady 
Gminy w godz. 1155 – 1207 . 
 
Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ustaliła na nowo quorum. 
Obecnych było 14 radnych. Rada Gminy była zatem władna do podejmowania uchwał. 
 
 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym: 
 

      - odczytanie projektu uchwały i opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby  
         Obrachunkowej w Opolu.         
 
      Skarbnik Gminy p. mgr Teresa Żółtaszek poinformowała, że konieczność 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa służy do 
oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt został przedstawiony Radzie Gminy  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.717.2018 Wójta Gminy 
Wilków  z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej wraz z objaśnieniami.  Prognozowanie poszczególnych kategorii dochodów  
i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach pozwala 
na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz jej zdolności kredytowej. 

        Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że wieloletnia 
prognoza finansowa Gminy Wilków obejmuje lata 2019 do 2023,  prognoza kwoty długu 
lata 2019 do 2027, natomiast wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata do 
2023 r.  
Przedstawiona prognoza finansowa Gminy Wilków jest realistyczna i przedstawia dla 
każdego roku objętego prognozą: 

1) dochody i wydatki  bieżące; 
2) dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i wydatki na  

planowane i realizowane przedsięwzięcia; 
3) wynik budżetu  - przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 
4) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego  

i planowanego do zaciągnięcia; 
5) kwotę długu oraz spłatę długu. 

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu, 
przychodów, rozchodów i kwoty długu są zgodne z wartościami przyjętymi  
w budżecie na 2019 r.  
Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. 
       Prognozę dochodów bieżących przeprowadzono szacując wielkości dochodów 
według  źródeł ich powstania tj.: 
- podatki i opłaty lokalne oraz dochody pobierane na rzecz gminy przez Urzędy  
   Skarbowe, 
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 
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- dotacje i subwencje, 
- dochody pobierane przez jednostki budżetowe, 
- pozostałe dochody bieżące. 
Prognozy wydatków dokonano w podziale na wydatki  bieżące i wydatki  majątkowe. 
Zaplanowane wydatki na rok 2019 i lata następne pozwalają na spełnienie warunku   
z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że planowane wydatki bieżące muszą być 
niższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i 
wolne środki.   
       Wydatki bieżące w 2019 r. prognozowane są tak jak dochody bieżące w oparciu  
o przyjęte założenia  do projektu budżetu na 2019 rok.  
       Przenalizowano  szczegółowo i zaplanowano zadania własne gminy w 
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.  Prognozowane wydatki bieżące 
zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie. 
        W zakresie wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na obsługę długu, 
na planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000 zł 
w 2019 r. Analizy wydatków na obsługę długu w roku 2019 i latach następnych 
dokonano na podstawie informacji z banków, w których gmina posiada zadłużenie. 
         Wydatki majątkowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 3.413.730,00 zł.  Planowane 
zadania inwestycyjne to zadania jednoroczne oraz zadania, które są kontynuacją już 
rozpoczętych ujętych jako przedsięwzięcia w kwocie 2.696.800,00 zł.  Nowe wydatki 
inwestycyjne w 2019 r. zaplanowano na kwotę 715.130,00 zł.  
Prognoza wydatków majątkowych na lata 2019 - 2027 uwzględnia wydatki zaplanowane 
jako przedsięwzięcia - wymienione w załączniku Nr 2 oraz nowe wydatki inwestycyjne 
jeszcze nie zdefiniowane. 
 W roku 2019 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 1.840.711,00 zł, który 
zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 
kwocie 1.385.000,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w wysokości 455.711,00 zł. 
W roku 2019 planuje się przychody budżetu w kwocie 2.755.711,00 zł, z: planowanego 
do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.300.000,00 zł oraz z wolnych środków jako 
nadwyżki środków pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 455.711,00 zł. 
        Prognozując wydatki na lata 2019-2027 szczegółowo przeanalizowano możliwości 
finansowe gminy, aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika 
zadłużenia oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 
243 ustawy o finansach publicznych, ograniczono wydatki bieżące. Począwszy od 2014 
roku do końca okresu prognozowania Gmina Wilków spełnia relacje, o których mowa w 
art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. zaplanowana suma spłat rat 
pożyczek i kredytów wraz z odsetkami nie przekracza ustawowego wskaźnika. 
        Załącznik Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera wykaz przedsięwzięć 
realizowanych przez Gminę Wilków do 2023 r. Wykaz obejmuje przedsięwzięcia 
realizowane w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a także  
z podziałem na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich  
i ze środków własnych. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała Radnych, że uchwałą nr 536/2018  Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  w dniu 20 listopada 2018 r. wydał opinię  
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wilków na 
lata 2019-2023. Opinia ta jest pozytywna.  
Skarbnik Gminy odczytała treść ww. opinii. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała w sprawie planowanego zadłużenia na koniec  
2019 r. w kwocie 6.124.000 zł, o planowane kredyty i pożyczki w kwocie 2.300.00 zł, co 
z tych kredytów i pożyczek będzie pokrywane, czy chodzi o pokrycie wydatków 
budżetowych.  
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że kredyt będzie 
zaciągnięty zarówno na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu 
budżetowego. Ponadto poinformowała, że kredyt można zaciągać tylko i wyłącznie - 
jeśli chodzi o deficyt na zadania inwestycyjne, które gmina będzie realizowała na kwotę 
ponad 3.500.000 zł. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała jaki jest to procent zadłużenia do projektu budżetu 
na 2019 r. jeżeli na koniec roku 2019 będzie zadłużenie w wysokości 6.124.000 zł. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek odpowiedziała, że jest to 25 %. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy na zadania inwestycyjne dot. termomodernizacji 
były wydatkowane już jakieś środki finansowe. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek odpowiedziała, że w 2018 r. wydatkowano 
środki na projekt w wysokości ok. 10.000 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 2. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 

 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 

 
Uchwała Nr III.18.2018  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej stanowi 
załącznik nr  10 do protokołu. 
 

 
Ad.9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok,  
           w tym: 
 

1) projekt uchwały budżetowej na 2019 rok odczytała i wyjaśnień do projektu  
udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek.  
 

Następnie Skarbnik Gminy przestawiła zebranym uzasadnienie Wójta Gminy Wilków  
do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. 
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Na 2019 rok planuje się: 
 
Dochody budżetowe:       22.233.610,00 
Przychody budżetu:           2.755.711,00 
Razem:                            24.989.321,00 
Wydatki budżetowe         24.074.321,00   
Rozchody budżetu:              915.000,00 
Razem:                            24.989.321,00 
 
        Przedłożony projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami 
ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Gminy w Wilkowie w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej.    
      W planie dochodów budżetu wyszczególnia się, w układzie działów i paragrafów 
klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących  i dochodów 
majątkowych. 
        Prognozując wysokość dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 r. brano 
pod uwagę: 
- wskaźniki Ministra Finansów, pismo ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. 

informujące o wysokości  udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i 
subwencji ogólnej, w tym: części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- pismo FB.I.3110.18.2018.ML z dnia 25.10.2018 r. Wojewody Opolskiego 
informujące  o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 
oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów 
są finansowane lub dofinansowane  z budżetu państwa, 

-  pismo DOP-3113-3/18 z dnia 26.09.2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego w 
Opolu o planowanych kwotach  dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 
wyborców, 

- średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszonej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego  w komunikacie z  19.10.2018 r. (M.P. poz. 1005) 
do ustalenia podatku leśnego, 

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów  według komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2018 r. (M.P.  poz. 1004)  do ustalenia 
podatku rolnego, 

- obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.07.2018 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 r. (M.P. poz. 745),  

- stawki podatku od środków transportowych uchwalone uchwałą Nr IX.61.2015 Rady 
Gminy w Wilkowie dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek w 
podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków, do ustalenia podatku 
od środków transportowych, 

- stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok, określone uchwałą Nr 
XXXVI.306.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 listopada 2018 r., 

- zwolnienia z podatku od nieruchomości uchwalone uchwałą Nr IX.63.2015 Rady 
Gminy w Wilkowie dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z 
podatku od nieruchomości, 

- kalkulację dochodów i wydatków na 2019 rok na podstawie przewidywanego 
wykonania dochodów  i wydatków w 2018 roku. 

Zaplanowane na rok 2019 dochody w łącznej wysokości 22.233.610 zł. to dochody 
bieżące w kwocie 20.858.695 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.374.915 zł.  
Struktura planowanych dochodów i ich procentowy udział w dochodach ogółem 
przedstawia się następująco: 
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- z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  3.011.073 zł  
tj. 13,6%, 
- z tyt. podatków i opłat lokalnych   6.577.291 zł. tj. 29,6% 
- z subwencji ogólnej  5.533.702 zł. tj. 24,9%, 
- z dotacji na zadania własne i zlecone 4.465.750 zł. tj. 20,1% 
- pozostałe dochody bieżące 1.270.879 zł. tj. 5,7% 
- dochody majątkowe 1.374.915 zł. tj. 6,1%. 
      W planie wydatków budżetu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących  i majątkowych.  
      Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego 
wykonania zadań własnych gminy. Wydatki na  bieżące funkcjonowanie  jednostek 
ustalono na takim poziomie, aby zabezpieczały potrzeby tych jednostek. 
      Prognozę wydatków bieżących poprzedzono wnikliwą analizą zatrudnienia oraz 
kalkulacjami płac w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy uwzględniając 
wypłaty nagród jubileuszowych i ruch kadrowy w związku z przechodzeniem na 
emerytury. Przeanalizowano szczegółowo i zaplanowano  zadania własne gminy w 
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Prognozowane wydatki bieżące 
zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie. 
      Planowane kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty dotacji na zadania zlecone nie 
zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają  na prawidłowe wykonanie zadań bez 
udziału środków własnych. Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji 
rządowej i pomocy społecznej, są dofinansowane środkami własnymi gminy. 
Zaplanowane na rok 2019 wydatki budżetowe w łącznej wysokości 24.074.321 zł to 
wydatki bieżące w kwocie 20.136.676 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.937.645 zł.  
     Struktura planowanych wydatków bieżących i ich procentowy udział przedstawia się 
następująco: 
- wydatki na oświatę  8.671.649 zł tj. 36,1%, 
- wydatki na pomoc społeczną 5.316.299 tj. 22,1%, 
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.202.000 tj. 5,0%, 
- wydatki na administrację publiczną 2.305.022 zł tj. 9,4%, 
- wydatki na gospodarkę komunalną 963.000 zł tj 4,0%, 
- pozostałe wydatki bieżące 1.678.706 zł. tj. 7,0%. 
       Wydatki majątkowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 3.937.645 zł (tj. 16,4% 
budżetu).  Planowane zadania inwestycyjne to zadania jednoroczne oraz zadania, które 
są kontynuacją już rozpoczętych ujętych jako przedsięwzięcia w kwocie 2.696.800 zł.  
Nowe wydatki inwestycyjne w 2019 r. zaplanowano na kwotę  715.130 zł. 
      Oprócz zadań inwestycyjnych kontynuowane będą bieżące remonty w placówkach 
oświatowych i innych obiektach będących własnością gminy. 
       W budżecie na 2019 r. wyodrębnione zostały wydatki stanowiące Fundusz sołecki  
w kwocie 315.107 zł. W naszej gminie wszystkie sołectwa podjęły uchwały o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego i wszystkie uchwalone przedsięwzięcia zostały przyjęte 
do  budżetu. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na obsługę 
długu, na planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000 zł  
w 2019 r.  
      W roku 2019 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 1.840.711 zł, który zostanie 
pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.385.000 zł 
oraz z wolnych środków w kwocie 455.711 zł. 
      Przy prognozowaniu przychodów i rozchodów uwzględniono przede wszystkim 
posiadaną wiedzę o zawartych umowach kredytowych i harmonogramach ich  spłat.                            
      Spłatę rat kredytów planuje się w wysokości 915.000 zł. Na spłatę rat kredytów 
zaplanowano zaciągnięcie  kredytu w wysokości 915.000 zł. 
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     Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2019 r. wynosi 
2.300.000 zł. 
     Konstrukcję niniejszego projektu budżetu oparto na realnych do osiągnięcia 
dochodach, zabezpieczających niezbędne do poniesienia wydatki bieżące i majątkowe.  
      Budżet ten w zakresie wymogów ustawowych spełnia podstawowy warunek 
zrównoważonego budżetu tj. planowane dochody budżetu plus przychody równają się 
planowanym wydatkom plus rozchody. Wypełnia on również warunek, aby planowane 
wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o 
nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 
     W związku z powyższym poinformowała, że Wójt Gminy wnosi o uchwalenie 
budżetu według przedstawionego projektu.  
 
Uzasadnienie Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 

 
          2 ) uchwałę nr 534/2018  Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie  opinii o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Wilków na 2019 r. odczytała Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek. Opinia ta jest pozytywna. 
 
Uchwała nr 534/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków 
na 2018r., stanowi załącznik nr  12 do protokołu. 
 
 

Następnie Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek odczytała uchwałę  
nr  535/2018 podjęta przez  Skład  Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu w dniu 20 listopada 2018 r.  w sprawie  opinii o możliwości sfinansowania 
deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2019 r. Opinia 
ta jest pozytywna. 
 
Uchwała nr 535/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie 
uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2019 r., stanowi załącznik nr  13  do protokołu. 
 

 
           3) Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego – Radny  
p. Edward Szulakowski poinformował, że w trybie prac nad projektem uchwały 
budżetowej Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2019 rok i podjęła w tej sprawie 
uchwałę.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego – Radny p. Edward 
Szulakowski zapoznał Radnych z treścią ww. uchwały. 
 
Uchwała Nr 1.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wyrażenia opinii do projektu 
budżetu gminy Wilków na 2019 rok  stanowi załącznik nr  14 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radny p. Marcin Bochniak poinformował, że 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Wilkowie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 
gminy na 2019 rok i podjęła w tej sprawie uchwałę.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radny p. Marcin Bochniak zapoznał Radnych  
z treścią ww. uchwały. 
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Uchwała Nr 1.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Wilkowie w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków  
na 2019 rok, stanowi załącznik nr  15 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Radny p. Tomasz Kraus 
poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała projekt 
budżetu gminy na 2019 rok i podjęła w tej sprawie uchwałę.  
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Radny p. Tomasz Kraus zapoznał 
Radnych z treścią ww. uchwały. 
 
Uchwała Nr 2.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków na 2019 rok, stanowi 
załącznik nr  16 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych – Radna  
p. Dorota Szymczyk-Bęben poinformowała, że Komisja ds. Oświaty i Problemów 
Społecznych Rady Gminy w Wilkowie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy 
na 2019 rok i podjęła w tej sprawie uchwałę.  
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych – Radna  
p. Dorota Szymczyk-Bęben zapoznała Radnych z treścią ww. uchwały. 
 
Uchwała Nr 1.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. Komisji ds. Oświaty i Problemów 
Społecznych Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu 
gminy Wilków na 2019 rok, stanowi załącznik nr  17 do protokołu. 
 
          4) stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych  
             Komisji,  
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek odczytała stanowisko Wójta Gminy 
Wilków w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji: 

 

„ Na podstawie  art. 238 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w dniu 15 listopada 
2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został przekazany – celem 
zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na  
2019 r. wraz z projektem przekazano uzasadnienie i materiały informacyjne.  
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu  20 listopada 2018 
roku podjął uchwałę nr 534/2018 w sprawie opinii  o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Wilków  na 2019 r. Przedłożony projekt uchwały budżetowej został 
zaopiniowany pozytywnie. 
W uzasadnieniu podano, że przedstawiony projekt budżetu może zostać uchwalony, 
ponieważ spełnia relacje, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. 
Oznacza to, że planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące 
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,  Gmina spełnia 
również wymagania w zakresie długu i jego spłaty w całym okresie prognozowania. 
Wraz z opinią o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków   
na 2019 r, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu  
20 listopada 2018 r. podjął uchwałę nr 535/2018 i wydał pozytywną opinię  
o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Wilków na 2019 r. podając w uzasadnieniu, że w projekcie uchwały budżetowej 
wskazano prawidłowo źródła sfinansowania deficytu, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków. 
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      Na podstawie  art. 230 ust 2 ustawy o finansach publicznych, w dniu  
15 listopada 2018 r.  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został przekazany – 
celem zaopiniowania – projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Wilków.  
        Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu podjął uchwałę  
nr 536/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków. Przedłożony projekt 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  został zaopiniowany pozytywnie. 
W uzasadnieniu podano, że dane zawarte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej 
na 2019 r. zgodne są z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej w zakresie 
wskazanym w ustawie o finansach publicznych, wskazano również, że Gmina spełnia 
relacje w zakresie długu, o których mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach 
publicznych. 
    Komisje Rady Gminy w trakcie prac nad budżetem nie zgłosiły wniosków do    
projektu budżetu na 2019 rok.” 
 
Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych 
Komisji do projektu uchwały budżetowej na 2019 r., stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
 

          5)  Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka otworzyła  
                   dyskusje nad projektem budżetu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do dyskusji na temat 
zaplanowanego w budżecie na 2019 r. zakupu dwóch samochodów osobowych, które 
będą wykorzystywane do celów służbowych w Urzędzie Gminy na kwotę 250.000 zł , 
która odbyła się na wspólnym posiedzeniu Komisji. Radna poinformowała, że m.in. 
zadała Panu Wójt pytanie jakiej marki planuje się zakup samochodów. Pan Wójt nie 
potrafił określić jakiej marki będą to samochody. Zdaniem Radnej jeśli planowane są 
wydatki, sporządzony jest  projekt uchwały budżetowej na 2019 r. i na tym etapie Wójt 
jeszcze nie wie jakie planuje się zakupić samochody to cały projekt stoi pod znakiem 
zapytania. Radna poinformowała, że przeglądała w internecie oferty salonów 
samochodowych aby zorientować się jakie są ceny samochodów np. samochód marki 
Citroen Berlingo to koszt ok. 100.000 zł. W związku z powyższym poinformowała, że się 
zastanawia jaki planuje się zakup drugiego samochodu za kwotę 150.000 zł, który tylko 
i wyłącznie ma być do użytku Pana Wójta. Ponadto Radna przypomniała, że po koniec 
poprzedniej kadencji Pan Wójt ostrzegał Radnych przed wydatkami od nieruchomości 
od farm wiatrowych, że Gmina będzie musiała zwrócić ok. 1.000.000 zł a nagle znajduje 
się 250.000 zł na zakup dwóch samochodów osobowych. Radna stwierdziła, że wiele 
wniosków było zgłaszanych do budżetu o ,,proste wydatki" takie jak uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego w Młokiciu, Pielgrzymowicach, Wojciechowie, Pszenicznej. 
Poinformowała, że osobiście od dwóch lat zwraca się z prośbą o oświetlenie w Bukowiu 
i nadal nie wie czy zostało to zgłoszone do Tauronu. Stwierdziła, że trudno jest 
wyegzekwować działania ze strony Pana Wójta ponieważ Pan Wójt odpowiada 
,,jeszcze nic się tam nie stało". Zdaniem Radnej te sprawy ewidentnie poprawiają 
bezpieczeństwo dla mieszkańców. Radna ponownie zapytała jaki jest planowany zakup 
samochodu za kwotę 150.000 zł. 
 
Kierownik Referatu p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że przeglądane są oferty 
w salonach samochodowych o różnych markach w celu zorientowania się jaką ofertę 
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przedstawią jeśli planuje się zakup dwóch samochodów. Ponadto poinformował, że 
rozważa się też zakup samochodu z napędem na cztery koła a także zakup jednego 
samochodu takiego, aby jednocześnie można było przewozić pracowników i sprzęt. 
Następnie poinformował w sprawie oświetlenia na terenie Gminy. Przypominał, że Wójt 
Gminy niejednokrotnie informował Radnych, że są trzy etapy zmiany oświetlenia: 
wymiana istniejących lamp na lampy ledowe, dogęszczanie lamp na istniejących 
słupach i projektowanie tj. dokładanie i montowanie lamp w tych miejscach gdzie 
brakuje lub powstają nowe ulice. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała dlaczego Gmina chce zakupić dwa samochody 
osobowe. 
 
Kierownik Referatu p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że obecny służbowy 
samochód wymaga ciągłych napraw. Ponadto poinformował, że potrzeba wynika z tego, 
że jak pracownik pojedzie w teren to nie ma w Urzędzie samochodu i nie można 
załatwiać innych spraw służbowych.  
  
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że zaplanowano kwotę 
250.000 zł na zakup dwóch samochodów ,ale jeśli po zakupie zostaną środki to będzie 
można je zaplanować na coś innego w ciągu roku.  
 
Zdaniem Radnej p. Ireny Marszałek jeśli jest to już zaplanowane w projekcie budżetu to 
będzie zrealizowane. Następnie odniosła się do kwestii zakupu samochodu z napędem 
na cztery koła. Stwierdziła, że jest to już lekka przesada, nie widzi takiej potrzeby  
w naszych warunkach. 
 
Radny p. Przemysław Bałachowski poinformował, że chce sprecyzować ponieważ 
Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi powiedziała, że drugi samochód będzie 
zakupiony dla Pana Wójta. Radny stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu Komisji na 
ten temat nie mówiono, tylko ogólnie, że dla pracowników. W związku z powyższym 
Radny zapytał czy faktycznie będzie to samochód dla Pana Wójta. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że samochód będzie dla 
pracowników, którzy potrzebują pojechać w teren np. Pan Wójt czy Pan Kierownik. 
 
Głos zabrała Radna p. Irena Marszałek, która w swojej wypowiedzi stwierdziła, że jej 
zdaniem kwotę 100.000 zł należałoby przeznaczyć na kulturę, remont świetlicy w 
Pielgrzymowicach bo jako jedyna zostanie niewyremontowana ponieważ pozostałe 
zostaną wyremontowane ze środków zewnętrznych.  
 
Radny p. Przemysław Bałachowski poinformował, że zgadza się z Radną p. Ireną 
Marszałek tylko w sprawie niewydatkowania całej zaplanowanej kwoty na zakup 
samochodów ale nie zgadza się z tym, że nie ma potrzeby zakupu dwóch oraz zakupu 
jednego samochodu z napędem na cztery koła. 
 
Radny p. Jan Binerat zapytał czy jak zostanie zakupiony samochód to będzie 
zatrudniony nowy pracownik. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że nie planuje się 
zatrudnienia nowego pracownika. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała w sprawie planowanego podatku od nieruchomości. 
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Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że jest on zaplanowany 
wg stawek, które zostały przyjęte w tym roku. 
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że chodzi jej o farmy wiatrowe. Zapytała czy 
w kwocie 4.408.000 zł jest już ujęty podatek wg nowych stawek podatkowych. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że wg stawek jakie 
obowiązują w 2018 r. i jakie będą obowiązywały w 2019 r. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała co stanie się wtedy jak Gmina będzie musiała 
zwrócić podatek w kwocie 1.000.000 zł farmom wiatrowym za poprzednie lata. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że Gmina przeanalizuje 
jeszcze raz wydatki i Wójt podejmie decyzję, np. nie zakupi się wówczas dwóch 
samochodów osobowych. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała a jak samochody zostaną wcześniej zakupione to co 
wtedy. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że ma nadzieję, że nie 
będzie takiej sytuacji ponieważ ona, Wójt i pracownicy dbają, aby budżet się zamknął  
i żeby wszystkie najważniejsze sprawy były zrealizowane. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zapytała kiedy wyjaśni się 
sytuacja z tym podatkiem. 
 
Głos zabrała Radca Prawny p. mgr Dagmara Bak, która poinformowała, że aktualnie 
sprawa Gminy jest już na etapie rozpatrywania przez Naczelny Sąd Administracyjny  i 
czekamy na termin rozprawy. Ponadto poinformowała, że inne Gminy otrzymały 
pozytywne wyroki w analogicznych sprawach, dlatego mamy nadzieję, że w przypadku 
naszej Gminy sąd postąpi podobnie. W związku z powyższym ryzyko zwrotu podatku 
nie jest duże. 
 
Radna p. Irena Marszałek stwierdziła, że zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 
6.124.000 zł i to nie jest błaha sprawa. Poinformowała, że do końca XXI wieku nawet 
połowa sołectw w naszej gminie nie będzie skanalizowana, nie mówiąc o kulturze, 
świetlicach, które są w beznadziejnym stanie, nie ma czym przyciągnąć młodzież, czy 
zatrzymać na wsi, ale zakup dwóch samochodów jest potrzebny. Zdaniem Radnej nie 
myśli się aby poprawić, ulepszyć komfort życia mieszkańców np. poprzez 
zamontowanie lamp, których potrzebę zgłaszała sama od wielu lat. Stwierdziła, że nie 
są to wydatki o nie wiadomo jakiej kwocie.  
  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 
 
          6) Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod   
                głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy    
                Wilków na 2019 rok wraz ze zmianą przedstawioną na początku sesji. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,  
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przeciw – 1,   
wstrzymało się od głosowania  – 3. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 

 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 

 
Uchwała Nr  III.19 .2018 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Wilków na 2019 rok, 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
 

Ad.10.  Wolne wnioski i zapytania. 
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski ponownie zapytał kiedy zostaną wykonane prace 
naprawcze po kanalizacji w Pągowie. 
 
Kierownik Referatu p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że w ciągu dwóch tygodni 
wykonawca wykona prace. 
 
Radny p. Jan Binerat przypomniał, że w poprzedniej kadencji Radni podjęli uchwałę w 
sprawie dopłaty do 1m3 wody. W związku z powyższym zwrócił się do Radnych, żeby 
rozważyli czy nie powinni podjąć uchwały w sprawie dopłaty do wywozu nieczystości 
płynnych mieszkańcom tych miejscowości, w których nie ma kanalizacji.  
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że wodę zużywają wszyscy mieszkańcy  
a ścieki nie każdy. Poinformowała, że dla gminy priorytetem miało być skanalizowanie 
całej gminy. Stwierdziła, że skoro znajdują się pieniądze na rzeczy, które nie są  
pierwszej potrzeby to kanalizacja gminy będzie trwała do końca XXI wieku. Radna 
poinformowała, że osobiście nie doczeka się kanalizacji w Bukowiu. 
 
Obrady sesji opuściła Radna p. Irena Marszałek. Stan Radnych 13. 
 
Radny p. Rafał Smoleń poinformował, że zauważył iż krawężniki znajdujące się przy 
drodze na osiedlu w Wilkowie są powyrywane. W związku z powyższym zapytał czy 
droga na osiedlu zostanie naprawiona przez firmę budującą sklep Dino po zakończeniu 
budowy. 
 
Kierownik Referatu p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że Pan Wójt rozmawiał  
z Kierownikiem budowy i ustalono, że wszelkie szkody zostaną naprawione, a teren  
przywrócą do stanu pierwotnego.  
 
Mieszkaniec Gminy zapytał Panią Radcę Prawną czy Wójt ma prawo wydzierżawić 
jakiekolwiek mienie gminne na dłużej niż trzy lata bez zgody Rady Gminy. 
 
Radca Prawny p. Dagmara Bak poinformowała, że wydzierżawienie powyżej trzech lat 
wymaga zgody Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka odczytała ogłoszenie  
o następującej treści: „Wójt Gminy Wilków Bogdan Zdyb wraz z Ks. Tomaszem Caputą 
- Proboszczem Parafii p.w. Św., Mikołaja w Wilkowie serdecznie zapraszają 6 stycznia 
2019 r. o godz. 12.00 na Mszę Św. podczas której odbędzie się wspólne kolędowanie  
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z Kapelą Wilkowską i z zespołem ludowym Wilkowianie.” W imieniu Pana Wójta 
serdecznie wszystkich zaprosiła.  
 
 
 

Ad.11. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, 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 Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddała pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
 

W głosowaniu jawnym:  

za przyjęciem  protokołu głosowało  13  radnych, 
przeciw – 0 , 
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad.12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
p. Magdalena Łambucka podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła  
III sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
                                                                                                
                                                                                                    
 

Wiceprzewodniczący  
        Rady Gminy  
 
Magdalena Łambucka 

 
 
 
Protokołowała:  
                         
 
            Podinspektor 
ds. obsługi organów gminy 
        
         Dorota Czarna  
 
 
 
 

 

 


