
 

Protokół Nr V.2019 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia 26 marca 2019 r. 
 
 
 
        

       Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1100 – 1340. 
       Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 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 2019 r. poz. 506) Rada Gminy 
była zatem władna do podejmowania uchwał.  
Ponadto w sesji udział wzięli:  
- Wójt Gminy             - Pan mgr Bogdan Zdyb, 
- Skarbnik Gminy   - Pani mgr inż. Teresa Żółtaszek, 
- Kierownik Referatu - Pan mgr Kazimierz Olchawa 
- Radca Prawny    - Pani mgr Zofia Cioma 
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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
za 2018 rok. 

6. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy 
Wilków. 

7. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Namysłowskiemu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Namysłowskiemu. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych i sołtysów. 

14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 
grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie 
na lata 2019-2021.   

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Wilków. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 
2019 roku.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
położonych w Wilkowie. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
położonych w Wilkowie. 

  20.   Wolne wnioski i pytania. 
 

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

  22.  Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.                                                                                                                                                                                                                
 

Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki zwrócił się z pytaniem czy są 
wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb zwrócił się do Rady Gminy w Wilkowie  
z wnioskiem o wyłączenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad 
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów. 
 
 

Za przyjęciem wniosku w sprawie zmiany porządku obrad sesji głosowało  
13 radnych, przeciw –   0, wstrzymał się od głosu  – 1 radny. 
 
Wniosek przyjęto większością głosów.  
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że porządek obrad 
sesji po uwzględnieniu wniesionych zmian przedstawia się następująco: 
 

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. 
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5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
za 2018 rok. 

6. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy 
Wilków. 

7. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Namysłowskiemu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Namysłowskiemu. 

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 
grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie 
na lata 2019-2021.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Wilków. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 
2019 roku.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
położonych w Wilkowie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
położonych w Wilkowie. 

  19.   Wolne wnioski i pytania. 
 

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

  21.  Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.                                                                                                                                                                                                                
 

Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował Radnych: 

 o składaniu oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym  
w 2 egzemplarzach za 2018 rok, które należy wypełnić według stanu na dzień 
31.12.2018 r. i złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy w 
Wilkowie - pokój nr 8. Wskazanym jest, aby wcześniej złożyć w Urzędzie 
Skarbowym zeznania podatkowe PIT w dwóch egzemplarzach, na jednym 
egzemplarzu winna być data złożenia PIT. Do każdego oświadczenia majątkowego 
należy dołączyć kserokopie PIT złożonego w Urzędzie Skarbowym. 

 na sesji w dniu 12 lutego 2019 r. Radny p. Michał Piątek złożył interpelację w 
sprawie dotyczącej usunięcia przez odpowiednie służby samochodów 
zaparkowanych na poboczu drogi powiatowej w Dębniku obok Szkoły Podstawowej. 
Samochody od roku uniemożliwiają bezpieczne przejście dzieci do szkoły i ze 
szkoły, które zmuszone są wejść na jezdnię aby je ominąć. 
W dniu 25.02.2019 r. i 07.03.2019 Wójt Gminy udzielił odpowiedzi Radnemu na ww. 
interpelację. 
 

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 Przewodniczących Komisji Rady 
Gminy w Wilkowie o przedstawienie sprawozdań.  
 
 

1) informacja ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji  
Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie: 
 

Radny p. Edward Szulakowski – Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że w dniu 25 lutego 2019 r. 
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego, na którym dokonano oceny wykonania wydatków w placówkach 
oświatowych za 2018 r. oraz zapoznano się z funkcjonowaniem oświaty gminnej  
w 2018 r. 

 
2) Informacja Komisji Oświaty i Problemów Społecznych Rady Gminy  

w Wilkowie: 
 
Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Problemów 
Społecznych  Rady Gminy w Wilkowie poinformowała, że zgodnie z planem pracy 
Komisji w dniu 5 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie, na którym omówiono problemy 
wychowawcze i socjalne dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas gimnazjalnych na 
terenie Gminy Wilków. 
 

        
          3) informacja ze wspólnych posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg,                   
               Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego   
               oraz Komisji Oświaty i Problemów  Społecznych  Rady Gminy w Wilkowie: 
 
Radny p. Edward Szulakowski – Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że w dniu 18 marca 2018 r. 
odbyło się wspólne posiedzenie wyjazdowe Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, 
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Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji 
Oświaty i Problemów Społecznych Rady Gminy w Wilkowie dot. przeglądu placówek 
oświatowych, świetlic wiejskich oraz dróg na terenie gminy. Ponadto poinformował, że 
w dniu 21 marca 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego  oraz Komisji 
Oświaty i Problemów Społecznych Rady Gminy w Wilkowie, na którym omówiono 
projekty uchwał na V sesję Rady Gminy. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania do 
sprawozdań przedstawionych przez Przewodniczących Komisji Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad.3.  Nie wpłynęły interpelacje ani zapytania od Radnych.  
 
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:  

 o podpisanym liście intencyjnym z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie 
doprowadzenia do Gminy sieci gazu ziemnego. Gmina Wilków została włączona do 
tzw. „Programu Morawieckiego” dot. gazyfikacji Gmin. W chwili obecnej prowadzone 
są prace dokumentacyjne dla podłączenia miejscowości Wilków zasilanego 
dwustronnie od Ligotki i od Namysłowa. Dostawca jest też zainteresowany do 
podłączenia gazu ziemnego w Idzikowicach.  

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

 o możliwości zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów:  dwa razy w miesiącu w 
okresie od maja do października. Wójt przedstawił symulację kosztów sporządzoną 
przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”, cena odbioru od 
każdego mieszkańca musiałaby wzrosnąć o 3 zł miesięcznie przez cały rok. tj. 13 zł 
w przypadku śmieci segregowanych. 

 w sprawie zakupu samochodu służbowego zostało wysłane zapytanie ofertowe do 
czterech salonów samochodowych. Odpowiedzi udzielił salon samochodowy 
Peugeot znajdujący się we Wrocławiu.  

 

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 zapytała czy taka rozbieżność cenowa w 
przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
1016O ul. Zbożowa w Wilkowie” idzie w parze z jakością.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w przetargu brało udział 9 firm, 
jakość wykonania  wszystkich firm jest taka sama bez względu na cenę.  
 
Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad.5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wilkowie  za  2018 rok przedstawiła Kierownik GOPS w Wilkowie p. mgr Joanna 
Piaskowska.  
Kierownik GOPS przedstawiła realizację zadań zleconych i własnych gminy przez 
ośrodek pomocy społecznej w 2018 r. Poinformowała, że w 2018 r. kryterium 
dochodowe w  pomocy społecznej uległo zmianie w miesiącu październiku z 514 zł na 
528 zł na osobę w rodzinie oraz z 634 na 701 zł w przypadku osoby samotnej.  
Bez zmian pozostało kryterium dochodowe w świadczeniach rodzinnych - 674 zł  
na osobę, w przypadku osoby niepełnosprawnej 764 zł, oraz funduszu alimentacyjnego 
- 725 zł na osobę. W świadczeniach wychowawczych na pierwsze dziecko 800 zł  
na osobę, z niepełnosprawnością 1200 zł na osobę. Zmianie uległy także kwoty 
niektórych świadczeń tj. świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2018 r. z 1406 zł na 
1477 zł, od listopada zmieniły się także kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego z 
520,00 zł na 620,00 zł i zasiłku pielęgnacyjnego  ze 153 zł na 184,42 zł.                                                                                                                
Kierownik GOPS w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska poinformowała, że w 2018 
roku w ramach zadań zleconych w dziale świadczeń wychowawczych - 500+ wypłacono  
5249 świadczeń na łączną kwotę 2.614.900,80 zł, w dziale świadczeń rodzinnych 
wypłacono  7869 świadczeń, na kwotę 1.408.631,17 zł, nowym świadczeniem w 2018 r. 
było świadczenie dobry start tzw. 300+ wypłacono 572 świadczenia na kwotę 
171.600,00 zł, sfinansowano usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami 
psychicznymi, koszt tego zadania to 28.215 zł. 
W ramach zadań własnych: na domy pomocy społecznej wydano 282.089,88 zł 
opłacono pobyt 12 osobom, na  pieczę zastępczą wydano 33.967,45 zł za 4 dzieci na 
świadczenie w postaci dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 39.047,31 zł, 
wypłacono 128  świadczeń, na usługi opiekuńcze wydatkowano  21.959,50 zł z usług 
korzystało 8 osób, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 98.427,78 zł z tej formy 
pomocy skorzystało 21 osób, na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 
126.335,53 zł z tej formy pomocy skorzystało 51 rodzin którym wypłacono 353 
świadczenia, na wypłatę zasiłków celowych i w naturze wydatkowano 27.639,83 zł 
wypłacono 67 świadczeń dla 40 rodzin. Kierownik GOPS poinformowała, że do końca 
2018 r. obowiązywał Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania: koszt 
dożywiania w ramach tego programu łącznie wyniósł 285.934,80 zł w tym 171.560,90 zł 
środki z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, a 114.373,90 zł to środki 
własne Gminy. Dożywianiem w formie posiłku objęto 93 osoby: w tym 88 osób to dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, oraz 5 osób dorosłych. Ogółem wydano 10 316 
posiłków.  Dożywianiem w formie zasiłku celowego objęto 73 rodziny, wypłacono 510 
zasiłków celowych na łączną kwotę 138.650,00 zł. Podsumowując poinformowała, że  
w porównaniu do lat ubiegłych liczba osób korzystających z działu pomocy społecznej 
maleje, w nielicznych działach pozostaje na podobnym poziomie. 
                                                                                      
 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają pytania do przedstawionego 
sprawozdania pisemnego.  
 
Radny p. Edward Szulakowski zapytał czy zmniejszyła się liczba osób korzystających  
z pomocy społecznej w związku z wejściem świadczenia 500+. 
 
 

Kierownik GOPS w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska odpowiedziała, że nastąpił 
spadek osób korzystających z pomocy społecznej w przedziale 15%-20%. 
 
Radny p. Jan Binerat zapytał czy z naszej gminy zostały złożone wnioski na emeryturę 
w ramach programu matka 4+. 
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Kierownik GOPS w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska odpowiedziała, że tym zajmuje 
się ZUS i KRUS ale posiada informację, że cztery osoby z naszej gminy złożyły już 
wnioski.  
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie   
za  2018 rok, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Ad. 6.  Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej za rok 2018 oraz analizę stanu ochrony przeciwpożarowej  
i zagrożeń pożarowych Gminy Wilków omówił Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Namysłowie kpt. mgr inż. Tadeusz Kmieć i Komendant Gminny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na terenie Gminy Wilków st. kpt. mgr 
Daniel Simlat.   
 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie podziękował 
Wójtowi Gminy i  Radzie Gminy w imieniu swoim i wszystkich strażaków Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie za dofinansowanie zakupu 
samochodu dla Komendy i za współpracę.  
 
Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi poinformowała, że przygotowana 
informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej zrobiła na niej wrażenie, przede wszystkim ilość akcji, w których 
jednostki biorą udział. Radna zapytała odnośnie ilości członków zwyczajnych 
ochotniczych straży pożarnych w gminach powiatu namysłowskiego, że w Gminie 
Wilków jest tylko 98, a w innych gminach jest więcej – czym to jest spowodowane,  
w sprawie średniego wieku samochodów pożarniczych. Ponadto zapytała w sprawie 
alarmów fałszywych, czy coś w tym kierunku jest robione, czy takie osoby są 
namierzane.  
 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie kpt. mgr inż. 
Tadeusz Kmieć poinformował, że ilość druhów ochotników w Gminie Wilków jest 
mniejsza w porównaniu z innymi gminami z racji, że są tylko dwie jednostki.  
Dane o ilości druhów ochotników pochodzą ze systemu informatycznego stworzonego 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnie odpowiedział odnośnie średniego wieku 
samochodów pożarniczych w powiecie, który wynosi 26,91 lat. Stwierdził, że jest to 
duży problem, będzie się starał aby poprawić średnią wieku samochodów w powiecie. 
Wspomniał, że Gmina Wilków dobrze wypada na tle innych gmin w powiecie mając 
najmniejszą średnią wieku samochodów, dzięki Wójtowi Gminy i Radzie Gminy 
pozyskano dwa nowe samochody pożarnicze dla ochotniczych straży pożarnych.   
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odniósł się do 
zapytania w sprawie alarmów fałszywych informując, że w 2018 r. było ich tylko 32  
w stosunku do 874 zdarzeń. Stwierdził, że jest to jednak jakiś problem. Poinformował, 
że realizuje zadania zmierzające do ograniczenia ilości alarmów fałszywych, jednak nie 
jest to takie proste ponieważ czasami alarmy fałszywe w klasyfikacji straży pożarnej to 
są te, że ktoś w dobrej wierze źle zinterpretował zagrożenie.   
 
Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na terenie Gminy 
Wilków st. kpt. mgr Daniel Simlat w swojej wypowiedzi także podziękował Wójtowi 
Gminy i Radzie Gminy za przekazane środki finansowe dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych działających na terenie gminy na zakup sprzętu pożarniczego, zakup 
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materiałów i wyposażenia, opłacenie szkoleń, badań lekarskich, ekwiwalentu za udział 
w akcjach i przeglądów samochodów oraz wszelką pomoc dla strażaków ochotników.  
 
Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do podpaleń umyślnych w 
tym do wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych, że jest to duży problem. 
Stwierdziła, że nie można trafić do ludzi, którzy wypalają suche trawy. Ponadto zapytała 
odnośnie miejsc zaniedbanych, opuszczonych – jak można wpłynąć na właścicieli 
posesji dot. to jednej posesji znajdującej się w miejscowości Bukowie i Firmy Solagro 
aby np. wykaszali trawy bo to stanowi zagrożenie dla pobliskich domostw, czy są 
przepisy aby to egzekwować. 
 
 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie kpt. mgr inż. 
Tadeusz Kmieć poinformował, że prowadzone są na szeroką skalę akcje i kampanie 
uświadamiające społeczeństwo o ogromnym zagrożeniu jakie wywołują: pożary,  
wypalanie traw i pozostałości czy tlenek węgla. Poinformował, że w tych działaniach 
straż pożarną wspomaga Policja. Następnie udzielił odpowiedzi odnośnie zaniedbanych 
posesji informując, że jeśli wpłynie do komendy zgłoszenie, informacja o jakimś 
zagrożeniu to dokonywana jest kontrola, na skutek kontroli wydawane są decyzje, 
postanowienia. Poinformował, że nie można kontrolować budynków mieszkalnych 
ponieważ są one zwolnione z kontroli przeciwpożarowej ale mogą być kontrolowane 
inne tereny np. garaże. Następnie poinformował, że w przypadku Firmy Solagro jest 
problem bo obiekt zarządzany jest przez syndyka upadłości i nie ma podmiotu 
odpowiedzialnego za realizację zadań. Poinformował, że w ubiegłym roku była 
przeprowadzana kontrola obiektów,  w tym również dokonano kontroli w Firmie Solagro 
i nie było żadnych odpadów niebezpiecznych.  
 
Głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP  
mgr Wiesław Kwiecień, który poinformował, że informacja o stanie bezpieczeństwa 
Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018 oraz 

analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych Gminy Wilków  
omówiona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 
Namysłowie kpt. mgr inż. Tadeusza Kmieć i Komendanta Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP na terenie Gminy Wilków st. kpt. mgr Daniela 
Simlata przedstawia obraz działania ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy 
Wilków. Podziękował Radzie Gminy, Wójtowi Gminy, Kierownikowi Referatu 
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie, Skarbnik Gminy za zrozumienie 
problemów pożarnictwa, ponieważ zawsze mogą liczyć na środki finansowe jeżeli 
chodzi o utrzymanie gotowości bojowej na terenie gminy. Poinformował, że jednostki 
posiadają sprzęt na wysokim poziomie, niemniej jednak co roku zawsze jest 
uzupełniany ze środków pochodzących z budżetu gminy i z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży 
Pożarnych  RP podkreślił, że strażacy ratownicy za udział w działaniach ratowniczo-
gaśniczych mają najwyższy ekwiwalent w powiecie. Podsumowując swoją wypowiedź 
podziękował za współpracę Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej 
w Namysłowie kpt. mgr inż. Tadeuszowi Kmieć za zrozumienie i za pomoc w 
problemach, z którymi się spotykają oraz Dyrektorom Placówek Oświatowych z terenu 
Gminy Wilków za dotychczasową współpracę. 
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Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Namysłowskiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2018, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie gminy Wilków  
za rok 2018, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Na obrady sesji Rady Gminy w Wilkowie przybył Komendant Powiatowy Policji | 
w Namysłowie -  nadkom. Andrzej Ostrycharczyk. 
 
Ad.7. Analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wilków 
przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie - nadkom. Andrzej 
Ostrycharczyk. Poinformował, że stan bezpieczeństwa na terenie gminy Wilków w 2018 r. 
pod względem sytuacji kryminalno-porządkowej wypadł dobrze. Gmina Wilków jest według 
analizy stanu bezpieczeństwa gminą o najmniejszym stopniu zagrożenia przestępczością: 
kryminalną, gospodarczą, narkotykową i drogową. Gmina Wilków jest gminą bezpieczną. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że Wydział Kryminalny Komendy 
Powiatowej Policji w Namysłowie w 2018 r. w skali województwa zajął II miejsce pod 
względem skuteczności wykrywalności ogółu odnotowanych przestępstw, a III miejsce  
w kategorii przestępstw kryminalnych. 
Podziękował Wójtowi Gminy i Radzie Gminy w imieniu swoim i wszystkich policjantów 
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie za przekazane w 2018 roku środki finansowe 
dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby 

oraz za dofinansowanie zakupu samochodu i  liczy na dalszą współpracę Rady Gminy z 
Komendą. 
 
Radny p. Edward Szulakowski zapytał czy w województwie opolskim powstała jakaś 
grupa w policji, która zajmuje się terroryzmem.  
 
Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie - nadkom. Andrzej Ostrycharczyk 
poinformował, że na dzień dzisiejszy trudno mówić o terroryzmie, największym 
zagrożeniem jest cyberprzestępczość. W wyniku ataków hakerskich przejmowane są 
np.: skrzynki e-mail dużych firm, instytucji publicznych. Sprawcy analizują ich zawartość 
a następnie podszywając się pod prawowitych posiadaczy preparują nową wiadomość, 
w której informują kontrahentów o nowym rachunku bankowym, na który należy 
przesłać środki pieniężne z tytułu wzajemnych zobowiązań a także paraliżują pracę. 
 
Radny p. Przemysław Bałachowski poinformował, że w poprzednich latach Komendanci 
informowali o brakach kadrowych w komendzie policji. W związku z powyższym zapytał 
jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja kadrowa. 
 
Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie - nadkom. Andrzej Ostrycharczyk 
poinformował, że sytuacja kadrowa w tym roku jest zdecydowanie lepsza w porównaniu 
do poprzednich kilku lat, niemniej jednak nadal jest zapotrzebowanie do pracy w policji. 
 
Radny p. Rafał Smoleń zapytał gdzie w gminie Wilków występuje najbardziej 
niebezpieczne miejsce i gdzie jest najwięcej zdarzeń. 
 
Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie - nadkom. Andrzej Ostrycharczyk 
poinformował, że na drodze wojewódzkiej w kierunku Bierutowa na odcinku od 
Barskiego Dworu do ostatniego skrzyżowania na Wojciechów. 
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Wójt Gminy podziękował za współpracę Komendantowi Powiatowemu Policji w 
Namysłowie -  nadkom. Andrzejowi Ostrycharczykowi oraz poprosił o przekazanie 
podziękowania Dzielnicowemu Gminy Wilków asp. Marcinowi Dobrzańskiemu  za 
zaangażowanie na rzecz społeczeństwa Gminy Wilków. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki podziękował wszystkim gościom za 
przybycie na sesję. 
 

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena 
sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu namysłowskiego 
w 2018 roku, stanowi załącznik nr  9  do protokołu. 
 
Na obrady sesji Rady Gminy w Wilkowie przybył Prezes Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie p. Artur Masiowski. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy  
w godz. 1220 – 1230. 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ustalił na nowo quorum. 
Obecnych było 14 radnych. Rada Gminy była zatem władna do podejmowania uchwał. 
 

Ad.8. 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. 

 
      Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się zmiany 
polegające na: 
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 207.900 zł w związku z 

pismem Wojewody Opolskiego informującym o zwiększeniu dotacji i pismem z 
Ministerstwa Finansów informującym o kwotach subwencji ogólnej na 2019 r. oraz 
zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 20.914 zł; 

2) wprowadzeniu do budżetu wolnych  środków w wysokości 20.914 zł; 
3) zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 914,00 zł na zadanie realizowane z udziałem 

środków europejskich pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na 
obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”. 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr 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 14 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu 
 
 

Uchwała Nr V.26.2019 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  10  do protokołu. 
 

Ad.9. 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  wprowadzenie 
do budżetu po stronie dochodów dotacji na zadania zlecone i subwencji ogólnej 
otrzymanych jako ostateczne kwoty przysługujące gminie na 2019 r. 
W ramach zwiększonych dochodów planuje się zwiększyć wydatki bieżące na zadania 
oświatowe i związane z ochroną środowiska. 
W wydatkach majątkowych zaplanowano zwiększenie planu wydatków na 
dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Namysłowie i na pomoc finansową dla Powiatu Namysłowskiego na zadanie 
realizowane w ramach partnerstwa „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 
kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”. 
W celu zrównoważenia budżetu wprowadza się  wolne środki w kwocie 20.914,00 zł. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr 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,   
wstrzymało się od głosowania  –  0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

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

Uchwała Nr  V.27.2019 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 11 do protokołu. 
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A.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.  
         Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie,   
         restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  
         zabytków. 

 

         Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że z wnioskiem o udzielnie dotacji zwrócił  
Ks. Proboszcz Parafii w Bukowiu. Wniosek dotyczy wykonania prac dot. remontu 
posadzki polegającego na usunięciu wcześniejszych cementowych spoin i zabrudzeń 
oraz uzupełnienie tych spoin materiałami do tego przeznaczonymi ze starannością i 
dbałością o oryginalny wygląd zachowanej substancji historycznej. 
Zgodnie z § 5  ust. 8 uchwały Nr XIV/79/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 
2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rada Gminy 
podejmuje uchwałę o przyznaniu dotacji bądź odmowie przyznania  dotacji. 
 
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 przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Oczyszczenia 
Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 
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 V.28.2019 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
stanowi  załącznik nr  12 do protokołu.  

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
              Namysłowskiemu. 

 
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że projekt uchwały opracowano w związku z tym,  
że przepisy prawa dopuszczają udzielanie pomocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego.  W tym przypadku jest to pomoc na realizację zadania inwestycyjnego 
realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnej 
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na obszarze Powiatu Namysłowskiego”- budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego  
i pieszego. Pomocy udziela się w formie dotacji, która podlega rozliczeniu. 
 

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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.  
 

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 V.29.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Namysłowskiemu, stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
             Namysłowskiemu. 

 
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że projekt uchwały opracowano w związku z tym,  
że przepisy prawa dopuszczają udzielanie pomocy finansowej jednostkom samorządu 
terytorialnego. W tym przypadku jest to pomoc na zadanie bieżące i majątkowe w 
ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna – Ochrona, promocja i 
rozwój dziedzictwa kulturowego – Gmina Wilków”.  Pomocy udziela się w formie dotacji, 
która podlega rozliczeniu. 
 

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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu. 
 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

 
 

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

Uchwała Nr V.30.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
Namysłowskiemu stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

        

Ad.13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z               
             dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego   
             uprawniającego do  korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte  
             rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

           Wyjaśnień do  projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska, która poinformowała, że 
przedmiotową uchwałą wprowadza się zmianę w uchwale nr II.12.2018 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w § 1 w związku z ograniczeniem zawartym w art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym, rada 
gminy może w drodze uchwały zwiększyć progi dochodowe uprawniające do zasiłku 
celowego i okresowego.  Wobec powyższego zasadne jest podwyższenie do 150% 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla 
celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności dla: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole 
podstawowej; uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły 
ponadgimnazjalnej; osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie z               
dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  
uprawniającego do  korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
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Uchwała Nr V.31.2019 o zmianie uchwały Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  
uprawniającego do  korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i  
             Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu  
             Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną  
             odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021.  

 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Prezes Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie p. Artur Masiowski, który poinformował, że 
projekt uchwały opracowano  zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opracował 
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, 
zawierający listę nowych zadań, które Spółka zamierza realizować w najbliższych 
latach. W latach 2019-2021 Spółka realizować będzie zadanie dotyczące wymiany 
agregatu pompowego na stacji uzdatniania wody Jakubowice oraz na stacji 
podnoszenia ciśnienia w Pągowie. W planie inwestycyjnym na lata 2019-2021 ujęto 
monitoring, sterowanie i zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną w celu 
zapewnienia lepszej kontroli i zwiększenia bezpieczeństwa w każdej pompowni 
ścieków, budowę  sieci wodociągowej na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w Wojciechowie oraz rozbudowę sieci wodociągowej przy ulicy Wrocławskiej i 
Zbożowej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Gminy  p. Grzegorz Hubicki w swojej wypowiedzi poruszył  temat 
zróżnicowanej stawki za odbiór nieczystości płynnych i za wodę. Poinformował, że na 
terenie gminy są różne stawki. Mieszkańcy Jakubowic i Idzikowic płacą zdecydowanie 
za dużo wyższe opłaty. Poinformował, że zmiana stawki nastąpiła w 2018 r. 
Poinformował, że w ubiegłym roku na sesji były już Prezes EKOWODU przestawił 
koszty związane z odbiorem nieczystości płynnych, które wynikają z przynależności do 
Wód Polskich.  Przewodniczący Rady zapytał czy nie można zrównać stawek tak, aby 
były jednakowe w całej gminie.  
 
Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie p. Artur 
Masiowski poinformował, że od 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie są głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym 
kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i 
obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej. Następnie wyjaśnił dlaczego funkcjonują dwie stawki: ponieważ 
część sieci kanalizacyjnej Idzikowic i Jakubowic jest własnością EKOWODU 
wybudowaną z środków pochodzących z Funduszu Spójności, a sieci kanalizacyjne 
miejscowości Pągów i Wilków są własnością gminy. Poinformował, że w ubiegłym 
tygodniu odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy nt. ewentualnego przekazania sieci 
kanalizacyjnej z miejscowości Pągów i Wilków do EKOWODU. W przypadku przejęcia 
sieci EKOWOD ma obowiązek naliczenia podatku od nieruchomości, kosztów 
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amortyzacji a to wiąże się z podniesieniem ceny. Po przekazaniu całkowicie przez 
Gminę sieci kanalizacji będzie możliwe ustalenie jednolitej stawki za odbiór ścieków. 
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że pomimo zgłaszania miesiąc temu przez 
spółdzielnię mieszkaniową w Bukowiu na ul. Jesionowej potrzeby odbioru odpadów 
segregowanych selektywnie tj. plastików  nie odebrano, wczoraj ponownie zgłoszono, 
jednak nic w tej sprawie nie zrobiono. Ponadto Radna poinformowała, że został 
zakupiony dodatkowy pojemnik.  Następnie Radna w swojej wypowiedzi odniosła się do 
kanalizacji w Jakubowicach informując, że była radną i pamięta jak była podejmowana 
decyzja aby EKOWOD wybudował sieć ponieważ gmina nie posiadała środków 
finansowych.  Zdaniem Radnej nie ma co się w tej chwili dziwić, bo EKOWOD jest 
właścicielem.  
 
Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie p. Artur 
Masiowski poinformował, że sprawa zostanie sprawdzona. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poprosił Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” o przekazanie informacji nt. odpadów komunalnych. 
 
Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie p. Artur 
Masiowski poinformował na temat ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Poinformował, że jest to związane ze 
zwiększeniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Koszty obejmują usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, 
obsługę administracyjną oraz koszty usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych 
do ich składowania. Ponadto poinformował, że do kalkulacji kosztów bierze się oprócz 
kosztów odbioru wynikających z przetargu, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach do obsługi systemu oraz  częściowe wynagrodzenie pracowników 
zajmujących się czyszczeniem tzw. dzikich wysypisk. Ponadto poinformował, że 
uzyskane dochody powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu, dlatego 
konieczna jest zmiana stawek.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021.  
 

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 V.32.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i 
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na 
lata 2019-2021, stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w  
             zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w  
             zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  
             ciekłych na  terenie Gminy Wilków. 
 

          Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Prezes Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie p. Artur Masiowski, który poinformował, że 
projekt uchwały opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku    w gminach, Rada Gminy ma obowiązek określenia w 
drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Rada Gminy, określając ww. stawki opłat, winna zastosować niższe stawki, jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Usługi, o których 
mowa powyżej, mogą być wykonywane przez przedsiębiorcę wpisanego do Rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
prowadzonego przez wójta gminy oraz przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu  nieczystości ciekłych. 
W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 
stosownie do wymogu wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach – zastosowano  upust,  mając na uwadze, iż procent odzysku na terenie 
Gminy Wilków kształtuje się aktualnie na  poziomie ok. 30%. Należy założyć, że obecna 
konstrukcja opłat za odpady komunalne zachęci mieszkańców do segregacji odpadów. 
 

 

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  określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie        
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych terenie Gminy Wilków. 
 
 

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 V.32.2019 w  sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie        
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków, 
stanowi załącznik nr  17 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki podziękował Prezesowi Zakładu 
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie p. Artur Masiowskiemu 
za  przybycie na sesję i udzielenie odpowiedzi na pytania Radnych.  
 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami  
        bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w  
        2019 roku.  

   

         Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił  Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  Art. 11a 
ww. ustawy,  zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do 
dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11a  ust. 1 ww. ustawy.   
W związku z powyższym przygotowany został "Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 
2019 roku", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim 
zakresem realizację takich zadań jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w 
schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w 
schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie 
ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W Programie wskazano koordynatora, 
realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych 
na ich realizację. Projekt Programu, o którym mowa został przekazany do 
zaopiniowania: powiatowemu lekarzowi weterynarii; organizacjom społecznym, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy; 
dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała do kogo bezpośrednio zgłasza się, że jest 
bezdomny kot. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, 
że należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie. 
  
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2019 roku.  

 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  
przeciw – 0,   
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wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

 
 

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

Uchwała Nr V.35.2019 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w  
2019 roku, stanowi załącznik nr  18 do protokołu. 

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  
              nieruchomości położonych w Wilkowie. 

 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku z koniecznością przejęcia udziałów od osób fizycznych w  
działkach stanowiących drogi  w celu uregulowania stanu prawnego, aby  przedmiotowe 
nieruchomości w całości stanowiły własność Gminy Wilków. Unormowania takie są 
niezbędne w celu lokalizacji przyłączy infrastruktury oraz wykonania nawierzchni. 
 

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 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
położonych 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 V.36.2019 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości położonych w Wilkowie, stanowi załącznik nr  19 do protokołu. 
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Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  
              nieruchomości położonych w Wilkowie. 

 
            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku   ze złożonym wnioskiem o przejęcie  przedmiotowych udziałów 
w nieruchomościach  przez ich  współwłaścicieli.  Nieruchomości te stały się im zbędne, 
ponieważ zamieszkują poza terenem gminy, a wiek i stan zdrowia nie pozwala na 
doglądanie ich. 
 
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 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych 
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 V.37.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości położonych w Wilkowie, stanowi załącznik nr  20 do protokołu. 

 
 

 

Ad.19.  Wolne wnioski i zapytania. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy sprzątanie placu zabaw jest w kompetencji 
gminy czy mieszkańców. Ponadto zgłosiła potrzebę odnowienia ławek na placu zabaw i 
zapytała w sprawie lampy. 
 
Kierownik Referatu p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że sprzątanie gminnych 
placów zabaw należy do zadań gminy i prace są wykonywane na bieżąco.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że wszystkie gminne place zabaw 
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, natomiast lampa zostanie 
zamontowana przez firmę Tauron w najbliższym czasie. 
 
Radny p. Michał Piątek zgłosił potrzebę naprawy zniszczonych urządzeń znajdujących 
na placu zabaw w Lubskiej.  
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Kierownik Referatu dokona 
przeglądu i wypowie się w tej sprawie.  
 
Radny p. Rafał Smoleń zapytał kiedy rozpoczną się prace na ulicy Zbożowej oraz czy 
będzie dogęszczanie lamp. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że termin zakończenia prac jest 
zaplanowany na koniec września b.r., w planie inwestycji jest tylko budowa drogi. 
 
Radny p. Przemysław Bałachowski zgłosił potrzebę naprawy dachu na altance  
w Pszenicznej. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zna temat. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał w sprawie wyjazdu dzieci 
szkolnych na basen do Namysłowa czy w tej sprawie coś wiadomo.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że wyjazdy dzieci na basen rozpoczną 
się od 1 września b.r.  
 
 

Ad.20. 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  14  radnych, 
przeciw – 0 , 
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad.21. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
V sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 

           Przewodniczący  

              Rady Gminy  

          

                                                                                        Grzegorz Hubicki  

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

             ds. obsługi organów gminy  

   

                         Dorota Czarna   

                              


