
 
Protokół Nr IV.2019 

 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 12 lutego 2019 r. 

 
 
 
        

       Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1100 – 1226. 
       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, 
- Radca Prawny    - Pani mgr Dagmara Bak, 
- Inspektor ds. ochrony środowiska – Pani mgr Krzysztofa Golec-Pianka 
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 uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28  grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 
stanowiących własność Gminy Wilków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz 
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2019 r. 

  11.   Wolne wnioski i pytania. 
 

 

  12.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
 

  13.  Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.                                                                                                                                                                                                                
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Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki zwrócił się z pytaniem czy są 
wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Wniosków do porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
 
Zgłoszono, że wystąpiła awaria systemu elektronicznego - Rada24. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie imienne w sprawie przyjęcia 

porządku obrad IV sesji.  

 

W  głosowaniu jawnym: 
Za przyjęciem porządku obrad IV 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 IV sesji. 

 

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

 
Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p.  Grzegorz Hubicki podziękował Staroście 
Powiatu Namysłowskiego p. Konradowi Gęsiarz za przyjęcie zaproszenia  
i za obecność na dzisiejszej sesji.  
W związku z powyższym zwrócił się do Radnych o zadawanie pytań do Starosty 
Powiatu Namysłowskiego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki w swojej wypowiedzi poruszył 
problem wysepek zwalniających znajdujących się na drodze powiatowej w 
Jakubowicach. Poinformował, że wysepki miały służyć bezpieczeństwu jednak w trakcie 
użytkowania okazało się inaczej. Poinformował, że od odbioru do dnia dzisiejszego było 
14 kolizji drogowych. Poinformował, że z rozmów z uczestnikami kolizji wynika, że te 
wjazdy są mało widoczne dla kierujących pojazdami. Poinformował, że zgłaszał sprawę 
z Panem Wójtem już na etapie wykonawstwa, poinformowano wówczas, że jest to 
zgodne z prawem budowlanym. Radny zasugerował, że można byłoby podświetlić 
przednią część wysepki za pomocą lamp solarnych lub świateł pulsujących. W związku 
z powyższym zapytał czy można coś w tej sprawie zrobić.  

 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poprosił o informację na temat stanu dróg 
powiatowych.  
 
Radna p. Irena Marszałek stwierdziła, że nie tylko drogi są w złym stanie ale również 
zaniedbane są pobocza. Radna zgłosiła, że na skręcie do Bukowia z drogi 
wojewódzkiej w nawierzchni drogi  znajdują się dziury pokryte błotem.   
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Starosta Powiatu Namysłowskiego p. Konrad Gęsiarz odpowiedział: 

 wysepki zwalniające mają za zadanie zwalniać ruch na drodze, jeśli zdarzają się  
w tym miejscu kolizje, to może spowodowane jest to nadmierną prędkością 
kierujących pojazdami. Informację o tym problemie przekaże do Wydziału Dróg 
Powiatowych. 

 w powiecie jest 300 km dróg, w związku z tym brakuje środków finansowych na 
utrzymanie wszystkich dróg w takim stanie, aby wszyscy mieszkańcy byli 
zadowoleni. W okresie wiosennym zostanie przeprowadzony przegląd dróg i ubytki 
w miarę możliwości zostaną uzupełnione. W dniu dzisiejszym wspólnie z Wójtami 
Gmin i Burmistrzem Namysłowa został podpisany dokument na rzecz 
bezpieczeństwa dróg w powiecie.  Powołany został zespół roboczy, który ma na celu 
wypracowanie rozwiązań, które pozwolą aby to bezpieczeństwo na drogach 
powiatowych i gminnych było podnoszone z roku na rok za pomocą inwestycji ze 
środków zewnętrznych.  

 sprawa skrętu z drogi wojewódzkiej do Bukowia zostanie zgłoszona do Wydziału 
dróg Wojewódzkich i będzie monitorowana.  

 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy  nt. programu rządowego na drogi coś wiadomo. 
 
Starosta Powiatu Namysłowskiego p. Konrad Gęsiarz odpowiedział, że w tej sprawie 
właśnie w Powiecie podjęta została inicjatywa, przygotowano wstępnie wykaz dróg 
wymagających najpilniejszego remontu. Na terenie Gminy Wilków zgłoszono do 
remontu drogę Pągów-Wojciechów, odcinek drogi z Wilkowa do Jakubowic i drogę w 
miejscowości Lubska i Dębnik.  
 
Sołtys Wsi Młokicie p. Edward Jaśnikowski poinformował, że wielokrotnie zgłaszał, że 
na moście na starym korycie rzeki Widawy trzeba ściąć krawężnik ponieważ jest tam 
zwężenie i z drogi wjeżdża się bezpośrednio na krawężnik znajdujący się na moście 
oraz w sprawie zbierania poboczy.  Ponadto zapytał dlaczego nie ujęto w wykazie 
remontów drogi od drugiego mostu z Młokicia do Pielgrzymowic. Sołtys Wsi 
poinformował, że droga na tym odcinku nie nadaje się do użytkowania. 
 
Sołtys Wsi Wojciechów p. Urszula Sulima zgłosiła potrzebę zainstalowania przejścia dla 
pieszych w Wojciechowie na drodze Wojciechów-Pągów. 
 
Radny p. Tomasz Kraus poinformował, że wielokrotnie zgłaszał, żeby poprawić ubytki 
na kluczowych zakrętach w Krzykowie  (na wjeździe do wioski z drogi powiatowej i na 
zakręcie w wiosce), które są zdewastowane i zagrażają bezpieczeństwu ruchu 
drogowego. 
 
Radny p. Tadeusz Podyma poinformował, że dwa lata temu złożył pismo od 
mieszkańców Idzikowic w sprawie budowy chodnika przez miejscowość. Budowa miała 
być ujęta w budżecie. W związku z powyższym zapytał kiedy chodnik zostanie 
wykonany.  
 
Starosta Powiatu Namysłowskiego p. Konrad Gęsiarz odpowiedział: 

 w sprawie mostu i drogi w Młokiciu rozezna temat. Poinformował, że ujmując do 
wykazu drogi, które wymagają pilnych remontów w 2019 r. opierał się na informacji 
przekazanej z Gminy; 



4 

 

 w sprawie przejścia dla pieszych w Wojciechowie poinformował, że droga wstępnie 
jest ujęta do remontu i jeśli uda się otrzymać dofinansowanie to wtedy można 
pomyśleć o  zrobieniu przejścia dla pieszych. Natomiast jeśli z jakichś powodów nie 
uda się tej drogi zrobić w tym roku to chociaż przejście zostanie zrobione. 

 budowa chodnika nie została ujęta w budżecie na 2019 r., ale rozezna temat. 
 

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Zbigniew 
Maliński jednocześnie mieszkaniec wsi Dębnik zgłosił, że na poboczu drogi od strony 
szkoły znajduje się niedokończona studzienka po realizowanej inwestycji.    

 

Radny p. Michał Piątek poinformował, że na poboczu drogi powiatowej obok 
szkoły zaparkowany jest samochód z lawetą, który uniemożliwia bezpieczne przejście 
dzieci, które zmuszone są wejść na jezdnię aby je ominąć. Ponadto w ramach 
bezpieczeństwa poprosił o  budowę chodnika od przystanku PKS do szkoły.  
 
Starosta Powiatu Namysłowskiego p. Konrad Gęsiarz odpowiedział: 

 sprawa studzienki zostanie rozeznana; 

 w planie jest budowa chodnika od szkoły do placu zabaw wówczas przy realizacji 
tego zadania będzie możliwość by wymóc na właścicielu, aby zabrał z tego miejsca 
samochód. Na dzień dzisiejszy Policja nie ma możliwości prawnych skoro samochód 
jest zaparkowany w dozwolonym miejscu. 

 
Radny p. Rafał Smoleń zgłosił, że przy chodniku na ulicy Kolejowej w kierunku 
przedszkola osuwają się krawężniki. Poinformował, że ten problem już zgłaszał.  
W związku z powyższym zapytał w jakim terminie chodnik zostanie naprawiony.  
 
Sołtys wsi Maria Staniec zgłosiła potrzebę uporządkowywania chodnika z Idzikowic do 
Jakubowic. Poinformowała, że zimą jest nieodśnieżany, a latem zarośnięty. Ponadto 
zgłosiła potrzebę uzupełnienia kostką chodnika koło mostku przed Idzikowicami.  
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p.  Grzegorz Hubicki jeszcze raz podziękował 
Staroście Powiatu Namysłowskiemu p. Konradowi Gęsiarz za przyjęcie zaproszenia  
i za obecność na dzisiejszej sesji oraz za udzielenie odpowiedzi na pytania. 
 
Starosta Powiatu Namysłowskiego p. Konrad Gęsiarz poinformował, że do następnej 
sesji udzieli odpowiedzi na zadane pytania i jeśli nie będzie mógł uczestniczyć w sesji to 
przekaże Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował Radnych: 

 w dniu 18 stycznia 2019 r. wpłynęło do wiadomości Rady Gminy w Wilkowie pismo 
wniesione przez mieszkańca gminy; 

 w dniu 21 stycznia 2019 r. zostało skierowane pismo od Przewodniczącego Rady 
Gminy w Wilkowie do Wójta Gminy Wilków o wyjaśnienie sprawy dzierżawy działki 
nr 13/1; 

 w dniu 25 stycznia 2019 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie 
pismo - odpowiedź od Wójta Gminy Wilków; 

 w dniu 31 stycznia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy uchwała nr 30/2019 z dnia 23 
stycznia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 
budżetowej Gminy Wilków na 2019 rok. Ww. uchwałą Skład Orzekający Regionalnej 
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Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował możliwości sfinansowania 
deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wilków na 2019 r.; 

 w dniu 31 stycznia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy uchwała nr 9/2019z dnia 23 
stycznia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilków.  Ww. uchwałą Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował 
planowaną kwotę długu Gminy Wilków. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że pisma skierowane  
do Rady Gminy znajdują się w biurze obsługi Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poprosił 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 11 lutego 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 IV sesję.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są uwagi lub pytania do sprawozdania 
przedstawionego przez Przewodniczącego wspólnego posiedzenia Komisji Rady 
Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad.3.  Wpłynęła interpelacja od Radnego p. Michała Piątka. 
 
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:  

 w dniu dzisiejszym podpisano list intencyjny w sprawie współpracy Powiatu 
Namysłowskiego dot. dróg na terenie powiatu namysłowskiego; 

 o przetargu na zadanie inwestycyjne  pn.: „Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. 
Zbożowa w Wilkowie”’; 

 o uczestnictwie w odprawie rocznej podsumowującej pracę namysłowskich 
policjantów w 2018 r. Wójt w imieniu Komendanta Powiatowej Policji w Namysłowie i 
Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu przekazał podziękowanie Radnym za 
dofinansowanie  zakupu samochodu. 

 

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. 
 
Głos zabrała Radna p. Irena Marszałek, która podziękowała za przekazane Radnym 
podziękowania. Radna  poinformowała, że w Informatorze Gminnym była zamieszczona 
informacja, że tylko Pan Wójt przekazał środki finansowe a nie Rada Gminy.  
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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 do przedłożonego pisemnego sprawozdania Wójta  
o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania  
z wykonania uchwał Rady Gminy. 
 
Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie  
           z dnia 8  grudnia 2018 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 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 

264,90 zł w związku z pismem Wojewody Opolskiego informującym o zwiększeniu 
dotacji na zadania zlecone gminie. 

2) w załączniku Nr 2 zwiększono limit zobowiązań na zadanie realizowane z udziałem 
środków europejskich pn.: „Centrum realizacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie”. 
Zmniejszono limit zobowiązań na zadanie zrealizowane ze środków własnych pn.: 
„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Bukowie, Pszeniczna, Pągów, Wojciechów-Kolonia i Idzikowice”. 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia  2018 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 IV.20.2019 o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 28  grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej, stanowi załącznik nr   7 do protokołu. 
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Ad.6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w  
          Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków  
          na 2019 rok. 

 

       Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się zmiany 
polegające na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. 
Dokonuje się przeniesienia środków w ramach wydatków majątkowych, ponieważ w 
wyniku ogłoszonego przetargu na zadanie pn.: „Centrum rekreacji i aktywnego 
wypoczynku w Wilkowie” wystąpiła konieczność zwiększenia środków na realizację tego 
zadania.  
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Głos zabrała Radna p. Irena Marszałek, która poinformowała, że podczas dyskusji na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Wójt Gminy poinformował, że zostanie zakupiony tylko 
jeden samochód za kwotę 130.000 zł a nie dwa jak wcześniej zaplanowano. Zdaniem  
Radnej kwota 130.00 zł na zakup samochodu jest wysoka.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymał się od głosowania  – 1 radny. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 6 do protokołu 
 

 

Uchwała Nr  IV.21.2019 o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z 
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków  
na 2019 rok, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

A.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  
          i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków. 

 
         Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Inspektor ds. ochrony środowiska p. mgr 
Krzysztofa Golec-Pianka, która poinformowała, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków Rada Gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
Obowiązek opracowania nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków wynika bezpośrednio z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 
zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
oraz niektórych innych ustaw. Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Wilków został, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Państwowemu Gospodarstwu 
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Wodnemu Wodom Polskim – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Niniejszy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Wilków uwzględnia uwagi wynikające z opinii organu regulacyjnego. 
  
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Wilków. 
 
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 6 do protokołu. 
 

 

 

Ad.8.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie. 

 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Inspektor ds. ochrony środowiska  
p. mgr Krzysztofa Golec-Pianka, która poinformowała, że projekt uchwały opracowano 
w związku z tym, że  właściciele nieruchomości położonych przy drodze wewnętrznej,  
w drugiej linii zabudowy w stosunku do ulicy Kolejowej zwrócili się z wnioskiem   
o nadanie  jej nazwy ulica Leśna. 
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. 
 

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 nadania nazwy ulicy w Wilkowie. 
 

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 6 do protokołu 
 
Uchwała Nr IV.23.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w Wilkowie, stanowi załącznik  
nr 10  do protokołu. 
 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat   
            jednorazowych z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w  
            prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wilków. 

 
              Wyjaśnień do  projektu uchwały udzieliła Inspektor ds. ochrony środowiska p. 
mgr Krzysztofa Golec-Pianka, która poinformowała, że na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 
stycznia 2019 r.   przekształca się prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 
m.in. nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Gminy Wilków, 
zabudowanych na cele mieszkaniowe. Ustawa ta nakłada na nowych właścicieli, 
będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, obowiązek ponoszenia opłat z 
tytułu przekształcenia przez okres 20 lat w kwocie równej wysokości dotychczasowych 
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (art. 7 ust. 1, 2, 6). Omawiana ustawa 
dopuszcza również możliwość jednorazowego wniesienia wszystkich zsumowanych 
opłat za przekształcenie w każdym czasie trwania obowiązku płatności (art. 7 ust.7). 
Sumowane będą opłaty przekształceniowe w wysokości obowiązującej w roku 
wystąpienia przez właściciela z zamiarem jednorazowego wniesienia należności za 
przekształcenie. Ustawodawca wprowadził bonifikaty od opłaty jednorazowej, dotyczące 
wyłącznie gruntów Skarbu Państwa. W przypadku gruntów będących dotychczas 
własnością jednostek samorządu terytorialnego, ustawodawca wprowadził delegację 
dla tych organów   do udzielenia takich bonifikat (art. 9 ust. 4). Zasadnym jest udzielenie 
w drodze uchwały Rady Gminy bonifikat dla dotychczasowych użytkowników 
wieczystych gruntów gminnych na takich samych warunkach, jakie zostały ustawowo 
przyznane dotychczasowym użytkownikom wieczystym gruntów Skarbu Państwa. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Głos zabrała Radna p. Irena Marszałek, która poinformowała, że 90 % bonifikaty od 
opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowego wieczystego w prawo 
własności dla właściciela budynku mieszkalnego to inicjatywa Pana Wójta.  Ponadto 
poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy podczas dyskusji 
zaproponowała  bonifikatę w wysokości 80 %.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 
stanowiących własność Gminy Wilków. 

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

 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 6 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV.24.2019 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat 
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności gruntów stanowiących własność Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie        
            oraz zatwierdzenia  planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na  
             2019.  
 

              Wyjaśnień do  projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy p. mgr Irena 
Wagner-Cichosz, która poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez 
Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Dla 
prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa Rada Gminy uchwala 
roczny plan pracy. Plan pracy Rady Gminy ma charakter ramowy.  Sekretarz Gminy 
poinformowała, że w tym roku plan został uzupełniony o nowe zadania: raport o stanie 
gminy i udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Wilków. 
Natomiast art.  21 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym zobowiązuje 
Komisje do przedkładania Radzie Gminy planu pracy. Zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu 
Gminy Wilków stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków, Komisje 
działają w oparciu o roczne plany pracy zatwierdzone przez Radę. 
Komisje Rady Gminy w Wilkowie przygotowały projekty planów pracy na 2019 rok  
i przedłożyły Radzie Gminy do zatwierdzenia.  
Sekretarz Gminy poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu w dniu 11 kutego 2019 r. 
Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili Radnym propozycje planów pracy 
stałych komisji na rok 2019.  
Poinformowała, że Radni po zapoznaniu się z propozycjami planów pracy wnieśli o 
uzupełnienie planów pracy stałych komisji o tematykę dot. przeglądu placówek 
oświatowych, świetlic wiejskich oraz stanu dróg na terenie gminy - posiedzenie 
wyjazdowe i  przedstawienia raportu o stanie gminy. Propozycje Radnych zostały 
wpisane do projektu uchwały. 
 
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 planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia 
planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2019 r. 
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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 zawarty jest w załączniku nr 6 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV.25.2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz 
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2019 r., stanowi 
załącznik nr  12 do protokołu. 
 
 

 

Ad.11.  Wolne wnioski i zapytania. 
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji była 
dyskusja nt. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych przez Firmę EKOWOD.  
W związku z powyższym zwróciła się z prośbą do Pana Wójta, żeby na zebraniach 
wiejskich przedstawił trzy warianty odbioru odpadów komunalnych wraz z ceną, aby 
mieszkańcy mieli świadomość jaki będzie koszt. Pierwszy wariant to odbiór odpadów co 
20 dni, drugi w okresie letnim od kwietnia do końca września dwa razy w tygodniu a 
trzeci wariat to całoroczny odbiór co dwa tygodnie.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że przekazał informację Radnych do 
Prezesa EKOWODU o wycenę trzech wariantów odbioru odpadów komunalnych. 
Następnie odpowiedział Radnej p. Irenie Marszałek, że oczywiście poinformuje na 
zebraniach mieszkańców ponieważ od nich zależy jak często będą chcieli aby 
odbierano odpady komunalne, co wiąże się z kosztami. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki przypomniał, że w poprzedniej 
kadencji Rady Gminy poruszał temat korzystania naszych dzieci z basenu w ramach 
wychowania fizycznego. Przewodniczący Rady Gminy Dzisiaj ponownie poinformował, 
że chciałby aby każde dziecko miało możliwość nauki pływania. Poinformował, że jest 
po rozmowach z Panem Burmistrzem i na kolejnej sesji przedstawi koszty. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała jak to miałoby być rozwiązane skoro na terenie 
gminy są trzy szkoły podstawowe i lekcje wychowania fizycznego są w różnych 
godzinach lekcyjnych oraz które klasy miałyby korzystać. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki odpowiedział, że jeśli będzie taka 
wola Rady Gminy i znajdą się środki finansowe to wspólnie z Dyrektorami Szkół 
zostanie to przeanalizowane i ustalone. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że jest to dobry pomysł, koszty zostaną 
skalkulowane i wtedy zostanie podjęta decyzja. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji 
Rady Gminy dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu i Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Idzikowicach korzystały z basenu w ramach projektu ministerialnego 
oraz nieodpłatnie korzystali i korzystają strażacy z OSP oraz dzieci w okresie  ferii 
zimowych. Wójt Gminy podziękował Burmistrzowi Namysłowa za przychylność. 
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Sołtys Wsi Młokicie p. Edward Jaśnikowski poprosił o wyjaśnienie z czego wynika około 
50 % podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęta uchwałą na 
poprzedniej sesji.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że związane jest to ze zwiększeniem 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty te 
obejmują usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania  odpadów, obsługę 
administracyjną oraz koszty usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania. Ponadto poinformował, że przeanalizowano wydatki i dochody z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami. Z wyliczeń kosztów funkcjonowania systemu 
wynika, że konieczna była zmiana stawek. Wójt Gminy poinformował, że wspólnie z 
Przewodniczącym Rady Gminy na następną sesję zaprosi Prezesa EKOWODU w celu 
wyjaśnienia wzrostu cen. 
 
Radny p. Rafał Smoleń w imieniu mieszkańców ul. Słonecznej w Wilkowie zapytał na 
temat drogi, która będzie tam robiona – na jakim będzie poziomie. Poinformował, że 
mieszkańcy chcą wiedzieć ponieważ nie wiedzą na jakim poziomie mogą robić 
ogrodzenia. Ponadto zapytał czy Gmina może utwardzić drogę zanim będzie robiona ta 
inwestycja. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że droga nie będzie utwardzana skoro 
planowana jest inwestycja. Ponadto zwrócił się do Radnego o przekazanie informacji 
mieszkańcom, że jeśli ktoś jest zainteresowany to może zapoznać się z projektem   
w Urzędzie Gminy.   
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Zbigniew 
Maliński poinformował, że zwrócił się do niego Właściciel Firmy Namislavia p. Tadeusz 
Wincewicz z prośbą o przekazanie informacji w sprawie nieodpłatnego  przekazywania 
eksponatów do Regionalnej Izby w Namysłowie. Ponadto odczytał treść pisma 
skierowanego do Rady Gminy w Wilkowie przez Wiesława Kowalczyka, Bronisławę 
Mela, Władysława Zychowicza i jego osoby o uczczenie 30.rocznicy odzyskania pełnej 
suwerenności, obrad okrągłego stołu oraz przeprowadzonych 4 czerwca 1989 r. 
wyborów do Senatu i częściowo wolnych do Sejmu RP. Następnie przekazał pismo 
Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowie. 
 
Pismo z dnia 12 lutego 2019 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
Radny p. Marcin Bochniak w swojej wypowiedzi poruszył temat odśnieżania i 
posypywania dróg. Poinformował, że drogi powiatowe były ośnieżane i posypywane 
piaskiem, a drogi na osiedlu w Idzikowicach nie. Poinformował, że najgorsza sytuacja 
była kiedy popadał deszcz, a w nocy zamarzło.  
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała jakiej kategorii są to drogi. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że są to drogi gminne. Ponadto 
poinformował, że drogi na osiedlu w Idzikowicach były odśnieżane i posypywane 
piaskiem. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała Przewodniczącego Rady Gminy, że w związku z 
tym, że została złożona interpelacja na piśmie, czy Radni nie powinni mieć możliwości   
zapoznania się z jej treścią.  
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Radca Prawny p. Dagmara Bak poinformowała, że zgodnie ze Statutem Gminy Wilków 
treść interpelacji i zapytań oraz udzielona odpowiedź podawana jest do publicznej 
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Wilków, na stronie internetowej Gminy Wilków oraz poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie. 
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że chodziło jej tylko o zapoznanie się z 
treścią.  
 
Radca Prawny p. Dagmara Bak poinformowała, że nie ma przeciwskazań, żeby 
odczytać treść interpelacji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że pytał Radnego, czy 
chce odczytać treść interpelacji. Radny stwierdził, że nie ma takiej potrzeby.  
 
Radca Prawny p. Dagmara Bak poinformowała, że porządek obrad sesji daje możliwość 
składania interpelacji i zapytań w formie pisemnej, ale można też składać interpelacje 
do Wójta w każdym czasie poza sesją.  
 
Sołtys wsi Pszeniczna p. Alina Wróblewska zapytała czy w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej jest uwzględniona budowa kanalizacji w Pszenicznej.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że nie. 
 
Sołtys Wsi Pszeniczna p. Alina Wróblewska zapytała – dlaczego. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że jak będzie zrobiony projekt  
i pozwolenie na budowę to wówczas zostaną zabezpieczone środki. 
 
Mieszkaniec Gminy podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowie za 
zajęcie się sprawą drogi nr 13/1 w Wilkowie. Następnie poinformował, że chciałby 
odczytać pismo - odpowiedź od Pana Wójta w tej sprawie. 
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki, który poinformował, że 
on zapozna Radę Gminy z korespondencją pomiędzy Radą Gminy, a Panem Wójtem  
i składającym pismo. Następnie zapoznał Radę Gminy z treścią pism.  
 
Mieszkaniec Gminy zapytał Panią Radcę Prawnego, jeżeli umowa została podpisana  
z naruszeniem prawa to czy taką umowę można aneksować, czy umowa zgodnie z 
prawem powinna być nieważna. Następnie  zwrócił się z prośbą do Radnych  
o wypowiedź – czy na tym etapie uważają, że skarga jest zasadna, że Wójt się nad nim 
znęca psychicznie, czy nie. Poinformował, że jeśli skarga jest zasadna to wtedy 
oficjalnie złoży skargę na Wójta, a jeśli nie to nie będzie składał. 
 
Radca Prawny p. Dagmara Bak poinformowała, że jeśli została podpisana umowa to 
każdą umowę można aneksować. Wolą strony drugiej było wyrażenie zgody na 
skrócenie okresu obowiązywania umowy. Ponadto poinformowała, że na komisji 
ustalono, że dzierżawa działki zostanie rozwiązana po zbiorze płodów rolnych w 2019 r. 
Działka zostanie przywrócona do stanu pierwotnego i nie będzie wydzierżawiana.  
 
Sołtys wsi Wojciechów zapytała czy w Wieloletniej Prognozie Finansowej są ujęte drogi 
dojazdowe do posesji.  
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że intencją Gminy jest zrobienie 
wszystkich dróg dojazdowych do posesji we wszystkich miejscowościach.  
 
Radny p. Jan Binerat podziękował tym Radnym, którzy byli Radnymi w poprzedniej 
kadencji, Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy za wykonanie drogi na Kolonii  
w Wojciechowie. Następnie w swojej wypowiedzi odniósł się do stanu dróg 
dojazdowych do posesji na terenie całej gminy, prosząc aby jak najszybciej zrobić 
mieszkańcom drogi dojazdowe do posesji, aby nie musieli chodzić po błocie.  
 
Radny p. Edward Jaśnikowski zapytał w sprawie remontu drogi w Młokiciu od sklepu  
w kierunku stawu i dalej.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w miarę możliwości będą robione 
drogi. 
 
Mieszkaniec Gminy zapytał Radnych, czy nikt nie chce odpowiedzieć na jego pytanie – 
czy skarga była zasadna, czy nie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy ktoś z Radnych chce 
zabrać głos. 
 
Radni nie zabrali głosu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są jeszcze jakieś 
zapytania i wolne wnioski. 
 
Głos zabrała Radna p. Irena Marszałek, która poinformowała, że nie była Członkiem 
Komisji Rewizyjnej i nie rozpatrywała skarg, nie zna całej procedury i dokumentacji  
więc trudno jest się jej wypowiedzieć. Poinformowała, że gdyby miała się wypowiedzieć 
musiałaby się zapoznać z pismami i skargami z poprzedniej kadencji. Radna 
poinformowała, że wnioskowała w poprzedniej kadencji, aby nowo powołana Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji zajęła się rozpatrzeniem wszystkich pism złożonych przez 
Pana.  Podsumowując  poinformowała, że jeśli Skarżący czuje się pokrzywdzony to 
może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie skargi. 
 
 

Ad.12. 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. 
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Ad.13. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
IV sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 

           Przewodniczący  

              Rady Gminy  

 

         Grzegorz Hubicki  

 

 

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

             ds. obsługi organów gminy  

   

                        Dorota Czarna   

                              

 

 

 
 


