
 

Protokół Nr VI.2019 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia  16 maja 2019 r. 
 
 
 
        

       Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1105 – 1300. 
       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  Dagmara Bak 
oraz sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i osoby zaproszone  
– według list obecności stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 

 
       Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki, który przywitał 
zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

3. Składanie interpelacji  i zapytań radnych w formie pisemnej. 

4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy. 

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, Domu 
Kultury i świetlic wiejskich za 2018  rok. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2018 rok. 

7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2017-2020 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych  - za 2018  rok.  

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z  organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  
publicznego  za  rok 2018. 

9.    Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków. 

10.  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. 

11.   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. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych  
        z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  
       prowadzonych przez Gminę Wilków oraz określenia granic ich obwodów. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  
       godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach       
       przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wilków.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia  
       zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za  
       kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku  
       2019. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania       
      opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

  17.   Wolne wnioski i pytania. 
 

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

  19.  Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.                                                     

 

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. 
 

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

 
 

Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Głos zabrał Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który poinformował o wynikach wyborów 
sołtysów na kadencję w latach 2019 – 2023 przeprowadzonych w dniach od 23 marca 
2019 r. do 14 kwietnia 2019 r. 

 
Następnie Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz 
Hubicki i Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka pogratulowali  
i przedstawili zebranym nowo wybranych sołtysów w Gminie Wilków na kadencję  
2019-2023: Bukowie – p. Barbara Kuświk, Dębnik – p. Zbigniew Kurzac, Idzikowice  
– p. Maria  Staniec, Jakubowice – p. Justyna Jurkowska, Krzyków – p. Tomasz Kraus, 
Lubska – p. Zdzisław Bratosiewicz, Młokicie – p. Barbara Zielińska, Pągów  
– p. Tadeusz Szkudlarski, Pielgrzymowice – p. Sebastian Urbanek, Pszeniczna  
– p. Aleksandra Mamys, Wilków – p. Zbigniew Reczuch, Wojciechów – p. Małgorzata 
Borkowska. 
Ponadto Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
podziękowali również sołtysom, którzy zakończyli pełnienie tej funkcji tj. p Urszuli 
Sulima, p. Alinie Wróblewskiej, p. Leonowi Kwaśnemu, p. Dawidowi Michniewiczowi,  
p. Edwardowi Jaśnikowskiemu i p. Henrykowi Konefał. Następnie wręczyli obecnym na 
sesji sołtysom podziękowania i kwiaty za pełną zaangażowania pracę, dziękując za 
wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectwa i gminy oraz życząc dalszych sukcesów na 
niwie społecznej działalności i w życiu osobistym. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował Radnych, że w dniu  
5 kwietnia 2019 r. do Rady Gminy w Wilkowie wpłynęła uchwała nr 144/2019 z dnia  
11 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok. Ww. 
uchwałą Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 
zaopiniował sprawozdanie Wójta Gminy Wilków z wykonania budżetu Gminy Wilków  
za 2018 r. 

 
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 z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie: 
 

Radny p. Marcin Bochniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Wilkowie poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji: 
 

 w dniu 10 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym 
dokonano kontroli w zakresie ulg, umorzeń podatków i opłat lokalnych oraz 
procedury w zakresie windykacji podatków za 2018 r.  

 

  w dniu 25 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie, na którym dokonano kontroli  
w zakresie realizacji  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 
2019 - na terenie gminy; 

 
 

        2) 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 14 maja 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 Ocenę Zasobów Pomocy 
Społecznej w Gminie Wilków oraz projekty uchwał na VI 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 przedstawionych sprawozdań. 
  
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.  
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W nawiązaniu do złożonego sprawozdania Wójt poinformował:  

 o planach dot. gazyfikacji Gminy Wilków;  

 w dniu 19 kwietnia 2019 r. wspólnie z Proboszczem Parafii Bukowie Księdzem 
Andrzejem Stefanów uczestniczył w Gali pn.: „15 lat opolskiej wsi w Unii 
Europejskiej” zorganizowanej przez Marszałka Województwa Opolskiego; 

 uzupełniono ubytki w drodze powiatowej między Pielgrzymowicami a Dębnikiem; 

 ponownie zostanie ogłoszony przetarg na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa 
świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją” ponieważ na pierwszy 
przetarg nie została złożona żadna oferta. 
 

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. 
 
Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie 
przedstawiła Dyrektor GBP w Wilkowie p. mgr Anna Trojanowska informując, że 
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie prowadzi swą działalność jako samorządowa 
instytucja kultury od 2018 r. Działalność prowadzona jest w bibliotece w Wilkowie oraz 
w obiektach dwóch szkół podstawowych w Bukowiu i Idzikowicach, gdzie znajdują się 
filie biblioteczne. Głównym zadaniem bibliotek jest gromadzenie, opracowywanie, 
przechowywanie, ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz. 
Poinformowała, że w ubiegłym roku Gminna Biblioteka Publiczna  pozyskała środki  
zewnętrzne w wysokości 10.000,00 zł: z Fundacji Velux  kwotę 7.000,00 zł na 
doposażenie biblioteki w Wilkowie, z tych środków zakupiono kolorowe krzesła, regały 
biblioteczne, biurko dla bibliotekarza oraz nowości wydawnicze dla najmłodszych 
czytelników oraz ze środków Minista Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach 
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” pozyskała 
3.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych.  
W roku sprawozdawczym ogółem zakupiono 513 woluminów, z czego księgozbiór 
biblioteki w Bukowiu wzbogacił się o 146 książek, Filia w Idzikowicach o 162 a Wilków o 
205 pozycji książkowych. Poza tym 6 woluminów otrzymano w darze.  
Stan księgozbioru na koniec 2018 r. w bibliotece w Wilkowie wyniósł 7.692 woluminy, w 
Filii w Bukowiu – 8.497, a w Filii w Idzikowicach - 9866. 
Na dzień 31 grudzień 2018 r. w bibliotece w Wilkowie było zapisanych 86 czytelników, w 
Bukowiu - 140, a w Idzikowicach – 192. Najliczniejsza grupa czytelników w bibliotece w 
Wilkowie to osoby w wieku 25-44 lata, stanowią prawie 42% wszystkich czytelników, 
natomiast w filiach w Bukowiu i Idzikowicach, tam największe grono czytelników 
stanowią osoby w wieku 6 – 12 lat (w Bukowiu to 55,71 % ogółu czytających, a w 
Idzikowicach to 58,33 %). 
Biblioteki były  odwiedzane dość często tj. bibliotekę w Wilkowie odwiedzono 1162 razy, 
filie w Bukowiu - 2596,  filie w Idzikowicach – 5372. Wypożyczono łącznie na zewnątrz 
6285 książek. 
Dyrektor GBP w Wilkowie p. mgr Anna Trojanowska poinformowała, że analizując 
wskaźniki efektywności bibliotek, Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie zajmuje  
38 miejsce w województwie opolskim pod względem liczby czytelników przypadających  
na 100 mieszkańców (przy wskaźniku wojewódzkim 15,5 osiągnęto wskaźnik 9,4 
czytelnika na 100 mieszkańców). Porównując wyniki bibliotek w samym powiecie 
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namysłowskim Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie zajmuje  II miejsce. Natomiast 
dokonując analizy liczby użytkowników na 100 mieszkańców - GBP w Wilkowie w 
powiecie namysłowskim zajmuje II miejsce uzyskując wskaźnik 9,4  przy wskaźniku 
wojewódzkim 18,5. Ponadto wzrosła liczba zakupionych nowości wydawniczych, na 100 
mieszkańców zakupiono 11,6 woluminów. 
Działalność statutowa biblioteki związana jest  z gromadzeniem, opracowywaniem i 
udostępnianiem księgozbioru. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi również 
działalność informacyjną, edukacyjną, podejmuje działania mające na celu 
popularyzację książki i czytelnictwa w każdym wieku, poprzez organizację zajęć 
plastycznych, konkursów, udział w ogólnopolskich akcjach, przeprowadzanie lekcji 
bibliotecznych czy też  spotkań z przedszkolakami. Ponadto promują biblioteki poprzez 
artykuły umieszczane w lokalnym Informatorze Gminnym zachęcające do przeczytania 
konkretnej pozycji książkowej. 

 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy jest zapotrzebowanie na zakup  komputerów do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie i filli w Idzikowicach i w Bukowiu. 
 
Dyrektor GBP w Wilkowie p. Anna Trojanowska poinformowała, że w bibliotece w 
Wilkowie nie ma potrzeby zakupu komputerów ponieważ jest małe zapotrzebowanie ze 
strony czytelników również pracownik biblioteki w Bukowiu nie zgłaszał takiej potrzeby. 
Natomiast pracownik bibiloteki w Idzikowicach zgłosił, że jest taka potrzeba. 
 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie, Domu Kultury 
i świetlic wiejskich za 2018  rok stanowi załącznik nr  6 do protokołu.  

 

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2018 rok omówiła p. Bronisława Mela - Członek Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie informując o realizacji 
programu poprzez zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu; o udzielaniu rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe pomocy psychospołecznej i  prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie; o prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej  
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;  
o podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów zawartych w art.131  
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że jest świadkiem wielu interwencji Policji w 
sąsiedztwie dot. nadużywania alkoholu. Poinformowała, że nawet jak jest wyrok sądu o 
ubezwłasnowolnieniu to nie można wyegzekwować leczenia.  
 
Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie  
p. Bronisława Mela wyjaśniała, że jeśli osoba została ubezwłasnowolniona przez sąd to 
nie ma nic do powiedzenia w tej kwestii, tylko osoba dorosła, która przyjęła na siebie 
obowiązek i powinna zapewnić leczenie takiej osoby w ośrodku, skoro tego nie robi, to 
źle realizuje swoje obowiązki.  
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Radna p. Irena Marszałek zapytała co zrobić w sytuacji kiedy jest wyrok sądowy 
nakazujący  przymusowe leczenie, ośrodek odmawia przyjęcia z powodu braku miejsc 
to kto ma egzekwować wyrok - czy Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych może to egzekwować, jeśli nie to kto.  
 
Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie  
p. Bronisława Mela poinformowała, że na terenie województwa opolskiego znajdują się 
dwa ośrodki odwykowego leczenia w Woskowicach Małych i w Branicach. Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi rozmowy z osobami 
wezwanymi na posiedzenia motywując ich do podjęcia leczenia w związku z 
problemami alkoholowym, zgłaszanymi przez rodzinę, policję, pracownika socjalnego. 
 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2018 rok, stanowi załącznik nr  7 do protokołu.  

 
 

Ad.7. Informację z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 
rok przedstawiła p. mgr Agnieszka Zwiernik - Pracownik Socjalny zatrudniony  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie informując, że w programie ujęto 
zadania dot.: zwiększenia dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  
osób  uzależnionych  i  osób zagrożonych  uzależnieniem;  udzielenia  rodzinom,   
w  których  występują  problemy narkomanii  pomocy  psychospołecznej  i  prawnej;  
prowadzenia  profilaktycznej działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz  
szkoleniowej  w  zakresie  rozwiązywania problemów  narkomanii,  w  szczególności  
dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie zajęć  sportowych  dla  uczniów,  a  także  
działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;  wspomagania  działań  instytucji,  
organizacji  pozarządowych  i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów 
narkomanii; udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób 
uzależnionych dotkniętym ubóstwem i  wykluczeniem  społecznym  i  integrowanie  ze  
środowiskiem  lokalnym  tych  osób  z wykorzystaniem  pracy  socjalnej  i  kontraktu  
socjalnego. Wszystkie działania były prowadzone zgodnie z gminnym programem 
przeciwdziałania narkomani na lata 2017 – 2020 stanowiącym część gminnej strategii 
rozwiazywania problemów społecznych. W szkołach na terenie Gminy były  
prowadzone  pogadanki,  rozmowy    indywidualne    oraz    projekcje  filmów 
profilaktycznych  przez  pedagogów,  policję,  pielęgniarkę  na  tematy szkód 
spowodowanych używaniem narkotyków. W  przedstawionych działaniach największe 
znaczenie mają działania uświadamiające uczniom zagrożenia związane ze 
spożywaniem  używek. Szczególnie w szkołach zwracano uwagę  na  promowanie  
zdrowego stylu życia,  konsekwencje  złego  zachowania, spożywanie alkoholu, 
zażywania narkotyków czy środków odurzających. Nauczyciele poprzez promowanie 
aktywnego i zdrowego trybu życia uczyli uczniów zachowania się w sytuacjach trudnych 
i przeciwstawiania się im, cierpliwości, sumienności, tolerancji, szacunku dla innych 
oraz jak odróżnić dobro od zła w sytuacjach codziennych a także asertywności. 
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że od jakiegoś czasu w sprawozdaniach, 
które otrzymują Radni ujęte są informacje z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w 
Dębniku kiedyś nie było takich informacji. W związku z powyższym zapytała co się 
zmieniło. 
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformowała, że w poprzednich latach Pani Dyrektor 
Szkoły nie zgłaszała, że chce w swojej placówce przeprowadzić działania profilaktyczne  
dot. problematyki uzależnień m.in. od narkotyków, alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych. W 2018 r. zgłosiła, że szkoła chce zrealizować zadania Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.  
 
Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok, 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad.8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
2018 rok przedstawiła Inspektor ds. kultury i sportu p. mgr Anna Trojanowska.  
Ponadto poinformowała, że Gmina Wilków realizując Program współpracy  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2018 roku udzieliła wsparcia finansowego jak również pomocy 
pozafinansowej. W styczniu ubiegłego roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano dwie umowy na realizację dwóch  
zadań publicznych: z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe  
w Wilkowie na zadanie pn. „Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy 
Wilków”   – dotacja wyniosła 30.000,00 zł; drugim podmiotem, z którym podpisano 
umowę był Uczniowski Klub Sportowy Orlik z Bukowia. Orlik realizował zadanie  
pn. „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków“– w ramach 
tego zadania wydatkowano 9.000 zł. Natomiast w czerwcu ubiegłego roku zlecono 
realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
W ramach tej sfery podpisano jedną umowę ze Stowarzyszeniem – Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Bukowiu. Stowarzyszenie otrzymało 5000 zł i zrealizowało zadanie 
publiczne pt. „Podtrzymanie i rozwijanie tradycji i obyczajów ludowych w Gminie 
Wilków”. W roku 2018 nie wpłynęły do Gminy Wilków wnioski, uwagi ani zastrzeżenia 
do realizacji Programu współpracy ze strony sektora  pozarządowego. 
 
Radni nie wnieśli pytań. 
 
Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok, stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu.   
 
Ad.9. Ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Wilków przedstawiła  
p. mgr Agnieszka Zwiernik - Pracownik Socjalny zatrudniony w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Wilkowie. Poinformowała, że ustawa o pomocy społecznej 
nakłada na gminy obowiązek przygotowania corocznie oceny zasobów pomocy 
społecznej.  
Ocena zasobów pomocy społecznej pokazuje jakie zadania są realizowane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie. Dane zawarte w ocenie ukazują  
lokalną  sytuację  społeczno-demograficzną  wraz z problemami i potrzebami 
mieszkańców gminy Wilków  oraz  wyzwania  stawiane przed realizatorami działań z 
zakresu pomocy społecznej. Rzeczywiste potrzeby i efekty będą podlegały określonym 
ewaluacjom i weryfikacjom. Wpływ na to będą mieć problemy i  działania  podejmowane  
w  zakresie  polityki  rynku  pracy,  ochrony  zdrowia,  polityki oświatowej, a  także  
sytuacja  demograficzna. Złożoność  i  różnorodność  potrzeb społecznych  ukazanych  
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w  zebranym  materiale  dotyczących  między  innymi  kwestii zatrudnienia,  problemów  
zdrowotnych   czy   procesu starzenia  się  społeczeństwa, pozostają  w  ścisłym 
związku  z  poziomem  życia  mieszkańców.  Problemy  związane z  bezrobociem,  
długotrwałą chorobą,  niepełnosprawnością czy bezradnością  rodzin w  sprawach  
opiekuńczo-wychowawczych  są  ze  sobą  powiązane  i  często  występują łącznie.  W  
roku  2018 znacznie  obniżyła  się liczba  rodzin  korzystających  z  pomocy społecznej  
tj. o 21 rodzin mniej. Rok 2019 i lata następne będą  dla  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  
Społecznej  w  Wilkowie  kontynuacją realizowanych zadań oraz podejmowaniem 
nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów  społecznych,  które  są  
niezbędne,  by  instytucja  pomocy  społecznej  była skuteczna  i efektywna. Podobnie  
jak  w  roku  ubiegłym  z  analizy  przedstawionych danych wyłaniają się zadania 
dotyczące zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej,  szczególnie  w 
odniesieniu  do  osób  w  podeszłym  wieku,  chorych  i niepełnosprawnych,  a  także  
rodzin  borykających  się  z  problemami  opiekuńczo-wychowawczymi i bezrobociem: 
budowanie   systemu wsparcia  dla  osób  starszych i niepełnosprawnych, wsparcie  
rodzin  w  związku  z realizacją  ustawy  o wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  
zastępczej  poprzez  zatrudnionego  asystenta rodziny; ograniczenie ubóstwa poprzez 
kontynuację współpracy  z Bankiem Żywności w Opolu w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020; dalsza współpraca z lokalnymi i 
regionalnymi zakładami pracy, Urzędem Pracy i instytucjami oraz placówkami pomocy 
społecznej z terenu powiatu i województwa. Ponadto poinformowała, że dane zawarte  
w ocenie zasobów pomocy społecznej pokazują ile osób i rodzin  w  poszczególnych  
latach  korzystało  ze  wsparcia  GOPS,  ile  świadczeń  wypłacono tym osobom oraz 
koszty poszczególnych świadczeń. Analizując wydatki  na  poszczególne  rodzaje 
świadczeń  należy  zwrócić  szczególną uwagę na znaczny wzrost kosztów związanych 
z pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym tj. utrzymania osób przebywających w 
domach pomocy społecznej,   objętych  pomocą finansową w postaci zasiłków stałych w 
związku z niskimi emeryturami i niezdolnością do pracy z powodu choroby oraz koszty 
związane z ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe. Znacznie 
wzrosły też koszty w dziale wspieranie rodziny w związku z programem 300+. 
 
Radni nie wnieśli pytań. 
 
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy  
w godz. 1255 – 1315. 
 

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

Ad.10. 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 w 
załączniku Nr 1 polegające na: 
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 492.908,70 zł w 

związku z pismami Wojewody Opolskiego informującymi o zwiększeniu dotacji na 
zadania własne i zlecone gminie; 

2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 260.000,00 zł; 
3) wprowadzeniu do budżetu wolnych środków w wysokości 260.000,00 zł. 
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4) w roku 2019 i 2020 zmniejszono kwotę ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań. 

Natomiast w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej z roku 2019 
zwiększono limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł na zadanie realizowane z udziałem 
środków europejskich pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie”. 
Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł na zadanie realizowane ze 
środków własnych pn.: „Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z 
termomodernizacją.” Realizację tego zadania przedłużono do roku 2020 i o tą samą 
kwotę zwiększono limit zobowiązań w roku 2020. 
Ponadto w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2019 – 2021 
wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 

a) przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego 
Przedszkola w Idzikowicach” planowane do realizacji z udziałem środków 
europejskich. Limit zobowiązań w roku 2019 zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł 
i 1.000.000,00 zł w roku 2020; 

b) przedsięwzięcie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 100010O w 
Bukowiu” zaplanowano ze środków własnych z dofinansowaniem z budżetu 
państwa. Limit zobowiązań w roku 2019 zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł i po 
500.000,00 zł w roku 2020 i 2021; 

c) przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowie ul. Akacjowa” i 
pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowie”. Limit zobowiązań w roku 
2019 zaplanowano w kwocie po 20.000,00 zł na każde zadanie,  natomiast po 
50.000,00 zł zaplanowano na lata 2020 - 2021;. 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała odnośnie zapisu zawartego w załączniku nr 2    
- Przedsięwzięcia WPF, na jakim etapie jest studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków oraz czy jest szansa jego uchwalenia  
do końca roku. 
  
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb i Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr 
Kazimierz Olchawa poinformowali, że jesteśmy na etapie uzupełniania danych zgodnie 
z zaleceniami Wojewody Opolskiego, jeśli uzupełnienia zostaną zaakceptowane to  
jest szansa, że może do końca b.r. studium zostanie uchwalone.  
 
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. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
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Uchwała Nr VI.37.2019 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  11 do protokołu. 
 

Ad.11. 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 udzielili Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek i Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, którzy poinformowali, że w projekcie 
uchwały proponuje się zmiany:  
1) w wydatkach bieżących polegające na zaplanowaniu kwoty 10.000 zł dla Komendy 

Powiatowej Policji w Namysłowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za 
ponadnormatywny czas służby, 

2) w wydatkach majątkowych polegające na zwiększeniu  planu wydatków : 
a) w dziale 600 - Transport i łączność, na wykonanie dokumentacji technicznej 

zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 100010 O  w Bukowiu”. Wykonanie 
zadania zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, a także na wykonanie 
zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów”. Zadanie będzie 
wykonane w 2019 r. dofinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego; 

b) w dziale 750 – Administracja publiczna, na zadanie „Termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy w Wilkowie”; 

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na dwa nowe zadania inwestycyjne. 
Zadanie „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w 
Idzikowicach” planowane jest z dofinansowaniem z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Opolskiego, które ma być realizowane w  latach 2019-2020. 
Zadanie „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych” zaplanowano w Szkole 
Podstawowej w Wilkowie na rok 2019; 

d) w dziale - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano na 
lata 2019-2021 budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wilków i 
Wojciechów; 

oraz na zmniejszeniu wydatków o kwotę 150.000 zł  na zadanie „Rozbudowa 
świetlicy wiejskiej w Wojciechowie wraz z termomodernizacją”, które  zostało 
przeniesione do realizacji na 2020 r.  

3) w celu zrównoważenia budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 260.000,00 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. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

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

Uchwała Nr  VI.38.2019 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 12  do protokołu. 

 

A.12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych  
         z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby. 
 
          Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który 
poinformował, że od kilku lat Gmina przekazuje środki finansowe na rekompensatę za 
ponadnormatywny czas służby na terenie Gminy Wilków. Zgodnie z przepisami ustawy 
o Policji, Gmina może przekazać na fundusz wsparcia Policji środki finansowe z 
przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych służb. Po podjęciu uchwały przez 
Radę Gminy w sprawie przekazania Policji środków finansowych zostanie podpisane 
przedmiotowe porozumienie i na tej podstawie Gmina przekaże środki w wysokości 
10.000,00 zł. Zorganizowanie dodatkowych służb na terenie Gminy zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ są one organizowane w porze wieczorowej  
i nocnej, w miejscach gdzie występuje zagrożenie przestępstwami i wykroczeniami. 
Komendant Policji sporządza sprawozdanie, w którym rozlicza się z wydatkowanych 
środków.  
 
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 przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na 
rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby. 
 
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 VI.39.2019 w sprawie przekazania Policji środków finansowych    
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby, 
stanowi  załącznik nr  13 do protokołu.  
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Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół  
              podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków oraz określenia granic ich  
              obwodów. 

 
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Inspektor mgr inż. Krystyna Bochniak, 
która poinformowała, że projekt uchwały opracowano w związku z tym,  
że wraz z wprowadzeniem reformy dotyczącej zmian w strukturze szkół, na podstawie 
art. 206 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe Rada Gminy w Wilkowie podjęła uchwałę Nr XXIII.177.2017  
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego a następnie na podstawie art. 210 ust. 1 tejże 
ustawy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, uchwałę  
Nr XXIV.185.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Obie uchwały określały: plan sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych szkół 
podstawowych, plan sieci prowadzonych przez Gminę Wilków klas dotychczasowych 
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice 
obwodów klas dotychczasowych gimnazjów, plan sieci publicznych ośmioletnich szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę a także warunki przekształcenia 
dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową. 
Do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę  
i określenia granic ich obwodów, które będą obowiązywać od dnia 1 września 2019 r., 
stosuje się przepis art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
Zgodnie z zapisem tego artykułu Rada Gminy mając na względzie umożliwienie 
wszystkim dzieciom z terenu gminy spełniania obowiązku szkolnego, ma obowiązek 
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół 
podstawowych. Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów 
nie zostały zmienione i zostały zachowane w brzmieniu określonym w uchwale Rady 
Gminy w Wilkowie Nr XXIV.185.2017 z dnia 30 marca 2017 r. 
Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków od dnia  
1 września 2019 r. przedstawia się następująco:  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu: ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej 
strukturze organizacyjnej, liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019 – 85 uczniów  
w ośmiu oddziałach;  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Idzikowicach wchodząca w skład Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego: ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej strukturze organizacyjnej, 
liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019 – 136 uczniów w dziesięciu oddziałach; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie: ośmioletnia szkoła podstawowa, liczba 
dzieci w roku szkolnym 2018/2019 – 60 uczniów w pięciu oddziałach klas szkoły 
podstawowej (klasa I, II, IV, V i VII) oraz 51 uczniów w klasach dotychczasowego 
gimnazjum. W roku szkolnym 2019/2020 nie będą funkcjonować klasy 
dotychczasowego gimnazjum i szkoła prowadzi rekrutację do klas I, IV i VII szkoły 
podstawowej.  

Trzy ośmioletnie publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Wilków 
zapewniają spełnianie obowiązku szkolnego przez wszystkie dzieci z terenu Gminy.  
W granicach obwodów tych szkół mieszczą się wszystkie miejscowości z terenu Gminy 
Wilków. Ponadto na terenie naszej gminy funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa 
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Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku prowadzona przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy. Szkoła SPSK w Dębniku 
jest ośmioklasową szkołą podstawową z liczbą dzieci 66 uczniów w roku szkolnym 
2018/2019 uczących się w ośmiu oddziałach. Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Dębniku nie ma ustalonego obwodu. 

Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
ustalenie planu sieci publicznych szkół następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii 
kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2, 6 
i 7 tegoż artykułu (tj. sieć publicznych szkół podstawowych powinna być organizowana 
w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, droga 
dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas I-IV 
szkół podstawowych i 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII oraz dąży się do tego, aby 
szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonowały w 
jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji). Kuratorium Oświaty w Opolu pismem nr 
WRE.545.34.2019 z dnia 13 marca 2019 r. przedstawiło pozytywną opinię planu sieci 
szkół podstawowych na terenie Gminy Wilków. 

Niniejszy projekt uchwały zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz na podstawie art. 19 ust. 1 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych) został przedłożony do 
zaopiniowania związkom zawodowym. Organizacja związkowa w rozumieniu ustawy o 
Radzie Dialogu Społecznego ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów 
prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Namysłowie oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w 
Namysłowie wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków oraz 
określenia granic ich obwodów.   
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radny p. Przemysław Bałachowski w swojej wypowiedzi przypomniał słowa 
wypowiedziane w 2017 r. w poprzedniej kadencji, że większość rodziców nadal zapisuje 
swoje dzieci do szkoły w Idzikowicach pomimo, że Pszeniczna należy do obwodu 
szkoły w Bukowiu.  Stwierdził, że to rodzice decydują, mają takie prawo. Radny 
poinformował, że ma nadzieję, że w przyszłości pan Wójt nie pozbawi tych dzieci 
dojazdu do szkoły. 
 
Radny p. Jan Binerat zapytał o dzieci z Wojciechowa, które zaczęły edukację w szkole 
w Bukowiu, czy do jej ukończenia będą miały zapewniony dojazd.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że wszystkie dzieci, które rozpoczęły 
edukację w danej szkole przed reformą oświatową muszą mieć zapewniony dojazd do 
ukończenia edukacji. 
 
Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do zapisu w uzasadnieniu 
do projektu uchwały: „Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Wilków od dnia 1 września 2019 r. przedstawia się następująco: Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Bukowiu: ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej strukturze 
organizacyjnej, liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019 – 85 uczniów w ośmiu 
oddziałach;  Publiczna Szkoła Podstawowa w Idzikowicach wchodząca w skład Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego: ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej strukturze 
organizacyjnej, liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019 – 136 uczniów w dziesięciu 
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oddziałach; Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie: ośmioletnia szkoła podstawowa, 
liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019 – 60 uczniów w pięciu oddziałach klas szkoły 
podstawowej (klasa I, II, IV, V i VII) oraz 51 uczniów w klasach dotychczasowego 
gimnazjum.” Radna zapytała czy są w szkole w Idzikowicach są podwójne klasy, jeśli 
tak to które. 
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego p. mgr Krystyna Sochalska poinformowała, 
że w przyszłym rok szkolnym będą dwie klasy piąte i dwie klasy szóste. 
 
Radna p. Irena Marszałek poprosiła o informację dot. liczby uczniów w klasie pierwszej, 
którzy rozpoczną naukę we wrześniu b.r. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że jeszcze trwa nabór do końca 
sierpnia b.r.  
 
Dyrektorzy placówek oświatowych poinformowali, że  dopiero pierwszego września po 
zakończeniu naboru będą mogli podać konkretne liczby. Na dzień dzisiejszy w Szkole w 
Idzikowicach jest zapisanych około 19 uczniów, w Szkole w Bukowie zdecydowanie 
mniej a w Szkole w Wilkowie – 17 uczniów. 
 

Radna p. Magdalena Łambucka poinformowała, że od początku reformy oświatowej 
uważała, że obwody rozpisane na poszczególne szkoły mogłyby być rozpisane inaczej 
z korzyścią dla Bukowia jednocześnie nie krzywdząc dwóch pozostałych szkół. 
Poinformowała, że w szkole w Bukowiu jest tendencja spadkowa, gdyby ktokolwiek 
skłonił się ku temu aby przeliczyć, zostawić np. dzieci z Wojciechowa byłoby 
bezpieczniej dla szkoły w Bukowiu. Radna stwierdziła, że szkoła nie musiałaby  co roku 
obawiać się czy powstanie klasa pierwsza czy inne klasy się utrzymają. Następnie 
Radna odniosła się do wypowiedzi Pana Wójta, że dzieci, które rozpoczęły naukę w 
danej szkole przed reformą mają zapewniony dojazd do ukończenia edukacji.  
Poinformowała, że część rodziców dzieci, które obecnie uczęszczają lub przystępują  
wyboru szkoły a zamieszkują poza obwodem zastanawiają się co będzie dalej z 
dowozem, czy sami dają radę codziennie później dowozić dzieci do szkoły.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Wilków oraz określenia granic ich obwodów.  
 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych,  
przeciw – 2,   
wstrzymało się od głosowania  – 1. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 

 
 

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

Uchwała Nr VI.40.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilków oraz określenia granic ich 
obwodów, stanowi załącznik nr  14 do protokołu. 
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Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  
             godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach       
            przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wilków.  
 

            
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Inspektor mgr inż. Krystyna Bochniak, 
która poinformowała, że projekt uchwały opracowano w związku z tym, że organ 
prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych. 
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy  
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę w Karcie 
Nauczyciela w art. 42 ust. 7 w punkcie 3 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem  
i dodaje się lit. c w brzmieniu: „3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: a) ….,  
b) …., c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z 
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może 
przekraczać 25 godzin.” 
Ponadto poinformowała, że projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania 
związkom zawodowym. Organizacja związkowa w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie 
objętym zadaniami związków zawodowych. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania  
w Namysłowie oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Namysłowie 
wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach  
i innych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wilków. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała - skoro na terenie Gminy Wilków nie ma związków 
zawodowych to jak były konsultowane projekty uchwał. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w strukturze powiatowej są związki 
zawodowe i Gmina wystąpiła do nich z pismem w sprawie wyrażenia opinii. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę 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. 
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Uchwała Nr VI.41.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych placówkach       
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wilków stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 

        

Ad.15.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia  
              zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  
              za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli  
              w roku 2019. 
            
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Inspektor mgr inż. Krystyna Bochniak, 
która poinformowała, że projekt uchwały opracowano w związku z tym, że na podstawie 
art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w budżetach organów 
prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.  
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli organ prowadzący 
opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek, wyniki 
egzaminu ósmoklasisty oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ponadto 
zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia, organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami 
szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia 
nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane. W przepisach art. 91d pkt 1 
ustawy – Karta Nauczyciela wskazano, że kompetencje organu prowadzącego 
określone w art. 70a ust. 1 tej ustawy wykonuje rada gminy.   
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia  zawodowego 
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2019. 

 

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 VI.42.2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia  
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za  
kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2019, 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

   

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania       
             opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że projekt uchwały został sporządzony w związku 
 ze zmianą w § 1 ust. 2, która dotyczy doprecyzowania zapisu wskazania konta 
bankowego, na które należy uiszczać opłaty za wywóz odpadów komunalnych.   
W uchwale  nr XVI.114.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w 
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  został podany konkretny numer konta bankowego. Zapis taki został 
zmieniony ponieważ koniecznym było wskazanie, że konto, na które uiszczane są 
opłaty zostało przypisane tylko do gospodarki odpadów komunalnymi.     
 

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 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
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 VI.43.2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania       
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. 
 
 

 

Ad.17.  Wolne wnioski i zapytania. 
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał dlaczego przetarg na zadanie pn.: „Rozbudowa 
świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją” został przygotowany dopiero 
w drugim kwartale.  
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że jest to już siódmy przetarg w tym 
roku przygotowany przez pracownika. 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w dniu 17 maja 2019 r. przy Domu 
Kultury w Wilkowie odbędą się bezpłatne badanie densytometryczne w kierunku 
osteoporozy. 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował i zaprosił Radnych, Sołtysów oraz 
zaproszonych  gości  obecnych na sesji: 

  na zawody strażackie, które odbędą w dniu 18 maja 2019 r. w Bukowiu; 

  na uroczystości z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów, która odbędzie się  w dniu 
31 maja b.r. w Domu Kultury w Wilkowie; 

  na Gminny Dzień Dziecka połączony z VIII Memoriałem  im. Iwony i Jana  
Zielińskich w biegach przełajowych, który odbędzie się w Idzikowicach  w dniu  
2 czerwca 2019 r.  

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb podziękował Radnej p. Dorocie Szymczyk-Bęben za 
zorganizowanie i przeprowadzenie akcji pn.: „Wiosenne sprzątanie wsi” w Młokiciu  
i Pielgrzymowicach przez dzieci, młodzież i chętnych mieszkańców.  
 
Głos zabrała Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben, która poinformowała i podziękowała 
Sołtysom oraz  wszystkim mieszkańcom Młokicia i Pielgrzymowic za pomoc, ponieważ 
bez nich nie udałoby się przeprowadzić tej akcji oraz Wójtowi Gminy i pracownikom 
Urzędu Gminy za wszelką okazaną pomoc.  
 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał w sprawie przekazania stawu 
w Jakubowicach z zasobów Skarbu Państwa, czy coś w tej sprawie wiadomo. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Gmina chce przejąć staw i działkę. 
Wymienione tereny ujęto w studium, po uchwaleniu studium zostanie przekazane. 
 
Sołtys Wsi Idzikowice p. Maria Staniec zapytała w sprawie drogi znajdującej się na tzw. 
Dolnym w Idzikowicach. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że sprawa zostanie przedstawiona na 
zebraniu wiejskim. 
 
Radny p. Tomasz Kraus poruszył temat wykonania naprawy drogi  - ubytków w drodze 
w Krzykowie przez Wydział Dróg Powiatowych w Namysłowie. Następnie poinformował, 
że zgłaszał uszkodzenia urządzeń na placu zabaw w Krzykowie. Ponadto w swojej 
wypowiedzi poruszył temat dot. materiałów z jakich wykonano urządzenia znajdujące 
się na placu zabaw oraz temat bezpieczeństwa. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że o zakupie tj. o producencie  
i materiale z jakiego wykonane są urządzania na place zabaw decydowały i decydują 
wspólnie mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim.  Ponadto poinformował, 
że co roku Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje przeglądu na placach 
zabaw. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała w sprawie zakładania lamp oświetleniowych, czy 
dobrze zrozumiała, że pierwszym etapem była wymiana istniejącego oświetlenia, drugi 
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etap to dokładanie lamp a trzeci etap to montowanie lamp w całkiem nowych miejscach.  
W związku z powyższym zgłosiła potrzebę zamontowania nowej lampy w Bukowiu na 
końcu ulicy Jesionowej. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej sprawdzi czy można tam zamontować nową lampę. 
 
 

Ad.18. 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.19. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
VI sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 

           Przewodniczący  

              Rady Gminy  

          

                                                                                        Grzegorz Hubicki  

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

             ds. obsługi organów gminy  

   

                         Dorota Czarna   

                              


