
 

Protokół Nr VII.2019 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia  27 czerwca 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 13 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, 
- Sekretarz Gminy     - Pani mgr Irena Wagner-Cichosz, 
- 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 Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka, która 
przywitała zebranych, stwierdziła prawomocność obrad i przedstawiła porządek obrad 
sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Składanie interpelacji  i zapytań radnych w formie pisemnej. 
4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 

sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy  
5. Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków  

za 2018 rok. 
6. Raport o stanie gminy Wilków, w tym: 

1) rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wilków za 2018 r., 
2) debata nad raportem o stanie gminy Wilków za 2018 r., 
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania. 

7.   Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków, w tym: 
  1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2018 rok wraz ze  
       sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok, 
   2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej     
        w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok, 
  3)   dyskusja, 
  4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Wilków za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 
2018 rok. 

8.  Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym: 
     1) zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w  
         sprawie  wniosku o  udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok, 
     2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
          w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 



2 

 

     3)  dyskusja, 
     4)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za  
           2018 rok. 
9.  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. 
10. 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. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,  
       podatku rolnego  oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  
       oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży  
       służbowych radnych i sołtysów. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wpłatę dodatku  
       energetycznego. 
14.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
       6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  
       Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część  
       gminnej strategii rozwiązywania  problemów społecznych.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na  
        lata  2019- 2021. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejne zawarcie umowy  
        dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków.              
17.  Wolne wnioski i pytania. 
18.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
19.  Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.                                                   
                                                                                                                                                                               

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - p. Magdalena Łambucka zwróciła 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 włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
 

Za przyjęciem wniosku w sprawie zmiany porządku obrad sesji głosowało  
13 radnych, przeciw –   0, wstrzymało się od głosu  – 0. 
 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że 
porządek obrad sesji po uwzględnieniu wniesionej zmiany 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. Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków  
       za 2018 rok. 
6. Raport o stanie gminy Wilków, w tym: 

1) rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wilków za 2018 r., 
2) debata nad raportem o stanie gminy Wilków za 2018 r., 
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania. 

7.   Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków, w tym: 
  1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2018 rok wraz ze  
       sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok, 
   2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej     
        w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok, 
  3)   dyskusja, 
  4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Wilków za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 
2018 rok. 

8.  Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym: 
     1) zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w  
         sprawie  wniosku o  udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok, 

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
     w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 
3)  dyskusja, 
4)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za  
     2018 rok. 

9.  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. 
10. 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. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,  
       podatku rolnego  oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  
       oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży  
       służbowych radnych i sołtysów. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wpłatę dodatku  
       energetycznego. 
14.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6  
       grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  
       Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część  
       gminnej strategii rozwiązywania  problemów społecznych.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na  
        lata  2019- 2021. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejne zawarcie umowy  
        dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków.              
17.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
         zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków. 
18.  Wolne wnioski i pytania. 
19.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
20.  Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.                                                   
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Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformowała Radnych, że w dniu 24 czerwca  
2019 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała Nr 272/2019 z dnia 18 czerwca 
2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Wilków z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Ww. uchwałą Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków z 
wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformowała, że pismo skierowane  
do Rady Gminy znajduje się w biurze obsługi Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poprosiła 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 20 maja 2019 r. 
odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym dokonano kontroli w zakresie 
inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy za 2018 r. 

 

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

 
Radny p. Marcin Bochniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Wilkowie poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji w dniu 27 maja 2019 r. 
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie, na którym dokonano oceny wykonania 
budżetu gminy za 2018 rok i rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 
2018 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Wilków za 2018 rok i informacją o stanie mienia Gminy Wilków oraz podjęto uchwałę w 
sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2018 rok. 
 

        3) informacja z posiedzenia Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych Rady  
             Gminy w Wilkowie: 

 
Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben poinformowała, że zgodnie z planem pracy Komisji 
w dniu 24 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie, na którym dokonano analizy 
programów związanych z przygotowaniem do wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie 
wakacji.  
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       4) 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 25 czerwca  
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 VII sesję Rady Gminy. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytała czy są uwagi lub pytania do sprawozdań 
przedstawionych przez Przewodniczących Komisji Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań. 
  
Ad.3.  Wpłynęła interpelacja od Radnej p. Ireny Marszałek. 
 
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 pracach jakie zostaną wykonane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego  
pn.: „Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie”’; 

 o dalszych pracach w sprawie dokończenia budowy ścieżki rowerowej do Wilkowa 
od strony Dębnika; 

 w dniu 18 maja 2019 r. w Bukowiu odbyły się zawody strażackie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zapytała 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. Informację w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Wilków 
przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa, 
który poinformował, że gmina  pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości, a w zamian 
zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W wyniku 
przetargu ogłoszonego w 2018 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Wilków w roku 2019,  została wyłoniona firma - Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o. o.  ul. Mariańska 2, 46 -100 Namysłów.  
       Corocznie przeprowadzana jest akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W wyniku powyższych działań  
w 2018 r. zebrano z terenu Gminy Wilków 22,1 tony odpadów  wielkogabarytowych. 
       Usuwanie nieczystości ciekłych realizowane jest za pomocą: sieci sanitarnych, 
zbiorników wybieralnych – szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków. 
        Nowa sieć kanalizacyjna zrealizowana została z pozyskanych środków unijnych 
oraz ze środków Gminy Wilków i działa w miejscowości Krzyków i Wilków. Wykonano 
310 przyłączy kanalizacyjnych; ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków do 
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Namysłowa. Zadania te zrealizowano w ramach wspólnego przedsięwzięcia pn. 
„Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyków”  oraz w późniejszym terminie Wilków. 
Nowa sieć kanalizacyjna została wybudowana również w miejscowości Jakubowice  
i Idzikowice – wykonanych zostało 40 przyłączy kanalizacyjnych.  
W  dniu 27.07.2018 r. została oddana sieć kanalizacyjna w miejscowości Pągów –
wykonano 7,60 km i 66 przyłączy.  
Ogólnie sieć kanalizacyjna na terenie gminy Wilków wynosi 34,01 km. 
Większość nieruchomości wyposażona jest w zbiorniki wybieralne – szamba, wywozem 

których zajmuje się  firma MBK-Consulting  Maciej Mazik,  Bukowa Śląska  55, 46 -100 
Namysłów, firma  „ATRANS” HANDEL I USŁUGI  Mazik  Arkadiusz ul. Gałczyńskiego 45, 46-
100 Namysłów oraz  Eko-Star Łukasz Grabiec, Krzemieniec 20, 46-100 Namysłów.  
Część nieruchomości wyposażona jest w przydomowe oczyszczalnie ścieków, które są 
w bezpośrednim nadzorze ich właścicieli. Budowa oczyszczalni wymaga jej zgłoszenia 
w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, w związku z tym nie posiadamy danych  
w celu ich ewidencjonowania. Na terenie miejscowości Wilków plan zagospodarowania 
przestrzennego narzuca obowiązek podłączenia się do kanalizacji sanitarnej  
i uniemożliwia budowę nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Zmienił się system płatności w zakresie  świadczenia usług  zbiorowego odprowadzania 
ścieków, od  1 stycznia 2014 r. opłatę od mieszkańców pobiera Gmina Wilków – 
dotyczy to miejscowości Krzyków, Wilków i Pągów. Cena za odprowadzenie 1 m3  
ścieków wynosi 9,16 zł brutto (w tym 8 % VAT). 
       Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków, mieszkańcy  zgłaszają do Urzędu 
Gminy problemy z psami, które posiadają właściciela i z psami, które są bezpańskie.  
W przypadku kiedy znany jest właściciel interweniują pracownicy Urzędu Gminy. 
Zdarzają się sytuacje kiedy ww. interwencje nie przynoszą rezultatów wówczas sprawa 
przekazywana jest na policję. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściciela błąkającego 
się psa, sporządzane jest zgłoszenie do firmy, która prowadzi działalność polegającą na 
wyłapywaniu bezdomnych psów i przekazaniu ich do schroniska lub odpowiedniej 
fundacji zajmującej się wyszukiwaniem nowych właścicieli. Koszt całego 
przedsięwzięcia dla jednego psa kształtuje się w granicach  2 tys. zł.  
W 2018 r. z terenu Gminy  Wilków zabrano 7 bezpańskich psów, dokonano sterylizacji  
3 kotów oraz kupiono karmę dla kotów - ogólny koszt 16 617 zł. Ponadto poinformował, 
że podpisana została także umowa pomiędzy Gminą Wilków a Andrzejem Bończakiem, 
Januszem Murzyńskim, Piotrem Skrzypczakiem prowadzącymi działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. „Arka” s.c. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 
w zakresie świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy 
Wilków. 
Problem padłych zwierząt gospodarskich jest rozwiązywany na bieżąco, indywidualnie 
przez rolników.   
        Zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Wilków na lata 2013-2032” prowadzona jest na bieżąco aktualizacja inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wilków (eternitowego pokrycia 
dachowego). Sporządzane jest roczne sprawozdanie w Bazie Azbestowej, która jest 
narzędziem do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest. Baza jest prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju i 
stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Gmina pozyskała środki w wysokości 
7 400,00 zł na wykonanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Wilków wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób 
fizycznych i prawnych, uwzględniającą numery działek i obrębów ewidencyjnych na lata  
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2013-2032. Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki. Inwentaryzacja 
na terenie Gminy została wykonana przez pracowników Firmy ALBEKO z Opola  
w 2013 r. Gmina Wilków starała się o udzielenie pomocy finansowej, którą otrzymała  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  
w formie dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnym programem usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – VII nabór tj. 
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków”.  
W związku z powyższym do Urzędu Gminy w Wilkowie wpłynęło 10 wniosków  
o dofinansowanie do demontażu pokrycia dachowego eternitem. Umowa dotacji została 
podpisana w dniu 22 sierpnia 2018 r.  Budżet na dofinansowanie przedsięwzięć z 
zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa 
opolskiego w 2018 r. wynosił:  85% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 
4.675,46 zł; 15% udział środków z budżetu Gminy Wilków –  825,09 zł. Wartość 
całkowita zadania: 5.000,00 zł. . Na zakres wykonywanych prac składało się wykonanie 
demontażu wyrobów zawierających azbest i zabranie wyrobów zawierających azbest 
(dotyczy wyrobów wcześniej zdemontowanych) oraz unieszkodliwianie tych wyrobów. 
W efekcie zrealizowanych prac usunięto 10,11 ton odpadów zawierających  
azbest (termin rozpoczęcia zadania – sierpień 2018 r.; termin zakończenia - październik 
2018 r.). Na podstawie przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji obiektów 
zlokalizowanych na terenie Gminy Wilków (stan na 09.04.2018 r.) określono, że na 
terenie gminy występuje ok. 490 ton wyrobów azbestowych.  
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków zgodnie  
z zapisami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” powinien być 
zakończony do dnia 31 grudnia 2032 r. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zapytała Radnych czy mają 
pytania do przedstawionej informacji w sprawie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Wilków za 2018 r. 

 

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do treści zawartej w pkt 3 -
informacji o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Wilków za 2018 r. 
informując, że wielokrotnie Radna informowała o zaniedbanej posesji znajdującej się  
w Bukowiu a teraz jest zadbana. W związku z powyższym zapytała czy była interwencja 
np. z udziałem służb nadzoru budowlanego.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że posesja o której wspomniała Pani 
Radna została sprzedana i nowy właściciel zobowiązał się do uporządkowania.  

 

Radny p. Jan Binerat zapytał dlaczego Firma - Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” odbierająca śmieci, nie obiera od mieszkańców opon. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że opony od samochodów osobowych 
są odbierane, mimo że nie jest to odpad komunalny tylko niebezpieczny, niestety opony 
od ciągników i sprzętu rolniczego podlegają odbiorowi przez specjalistyczną firmę. 

 

Przewodniczący Komisji  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
p. Zbigniew Maliński zapytał czy Gmina będzie dopłacała do wymiany pieców.  
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w Gminie nie ma takiego 
dofinansowania, ale w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu w ramach programu „Czyste Powietrze” można skorzystać z dotacji i 
pożyczek, które udzielane są specjalnie na ten cel. Program skupia się na wymianie 
starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób 
fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w 
budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na 
rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.  
 
Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków  
za 2018 r., stanowi załącznik nr  6 do protokołu. 
 
Ad.6.  Raport o stanie gminy Wilków, w tym: 
 

1) rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wilków za 2018 r.; 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że zgodnie 
z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia  
31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje 
podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. Rada Gminy rozpatruje  raport  
podczas  sesji, na której  podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie  udzielenia 
lub nieudzielenia  absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy 
przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą 
zabierać głos. Poinformowała, że informacja o możliwości udziału mieszkańców  
w debacie nad raportem o stanie gminy Wilków za 2018 r. była zamieszczona  
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków: bip.wilkow.pl oraz na stronie 
internetowej gminy: www.wilkow.pl. 
Mieszkaniec, który chciał zabrać głos w debacie musiał złożyć do Przewodniczącego 
Rady Gminy w Wilkowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. 
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada 
postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności 
otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Zgłoszenia do udziału w debacie 
przyjmowane były w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie, wejście A, pokój nr 9,  
ul. Wrocławska 11, w godzinach pracy Urzędu.  Zgłoszenia należało składać najpóźniej 
do dnia 26 czerwca 2019 r. Ponadto poinformowała, że w informacji była podana data 
debaty nad raportem o stanie gminy Wilków za 2018 rok oraz gdzie znajduje się wzór 
zgłoszenia. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że nie 
wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w debacie. 
 
Głos zabrał Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb który poinformował, że z zgodnie z art. 
28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja 
przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie 
działalności Wójta w roku poprzednim. Wójt Gminy poinformował, że  raport o stanie 
Gminy Wilków za 2018 rok obejmuje: położenie i powierzchnię gminy, liczbę 
mieszkańców gminy, finanse gminy, spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy, 
mienie komunalne, gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, przedsiębiorców, 
zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne, ochronę zdrowia, edukację, 
bezpieczeństwo, pomoc społeczną, kulturę i ochronę dziedzictwa, realizację uchwał 
Rady Gminy w Wilkowie, przynależność gminy do związków i stowarzyszeń, 
zarządzenia Wójta Gminy Wilków i decyzje administracyjne. 

http://www.wilkow.pl/
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Rada Gminy rozpatruje  raport  podczas  sesji, na której  podejmowana jest uchwała 
Rady Gminy w sprawie  udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium Wójtowi.  Nad 
przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.                                                                                                                               
Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad 
udzieleniem Wójtowi  wotum  zaufania.  Uchwałę o udzieleniu  Wójtowi  wotum  
zaufania  Rada  Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania jest 
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Wójtowi wotum zaufania. 
 
Raport o stanie Gminy Wilków za 2018 rok, stanowi załącznik nr  7 do protokołu. 

 

2) debata nad raportem o stanie gminy Wilków za 2018 r.; 

 

Głos zabrała Radna p. Irena Marszałek, która poinformowała, że po zapoznaniu się z 
treścią raportu ma następujące wnioski. W dziale piątym dot. mienia komunalnego, w 
charakterystyce infrastruktury komunalnej jest zapis, że „…Obecnie trwają 
przygotowania do wszczęcia procedury na budowę kanalizacji w Pszenicznej, 
Wojciechowie oraz w Dębniku i Lubskiej.” Radna poinformowała, że o tych 
przygotowaniach do wszczęcia procedury na budowę kanalizacji w Dębniku i Lubskiej  
dowiedziała się właśnie z raportu. Stwierdziła, że zawsze mówiono, że w pierwszej 
kolejności ma być rozpoczęta procedura na kanalizację w Pszenicznej jednak z raportu 
wynika inaczej. Zdaniem Radnej to w pierwszej kolejności powstanie kanalizacja we wsi 
Lubska i Dębnik niż w Pszenicznej ponieważ w tych miejscowościach była i wie, że 
powstaje duże osiedle domków jednorodzinnych i to jest priorytetem, aby tam była 
kanalizacja.  

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb stwierdził, że wyciąga się niewłaściwe wnioski.  
Wójt Gminy poinformował, że jeśli chodzi o osiedle w Dębniku to w dokumentacji na 
każdą działkę, na którą będzie wydawane pozwolenie na budowę jest uwzględniona 
budowa szamba przydomowego lub oczyszczalnia i nie ma to związku z kanalizacją. 
Ponadto poinformował, że jedyną przesłanką która przemawia za tym, żeby zrobić 
kanalizację w Dębniku czy też w Lubskiej jest kanalizacja w Ligotce. Obecnie trwają 
prace i rozmowy a czy zostanie to zrobione – to przyszłość. Natomiast jeśli chodzi o 
kanalizację w Pszenicznej to dokumentacja jest robiona jednak mieszkańcy zadecydują 
czy chcą aby była kanalizacja. 

 

Radna p. Irena Marszałek zapytała o podjętych działaniach w celu wykupu działek pod  
budowę ścieżki rowerowej wzdłuż pobocza drogi wojewódzkiej z Wilkowa do 
Namysłowa. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w tej sprawie podejmowane są 
czynności, na dzień dzisiejszy trzech właścicieli nie wyraziło zgody na przekazanie, 
wycenili działki po cenie rynkowej i Gminę na dzień dzisiejszy nie stać na wykup tych 
działek. 

 

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do zapisu dot. przeglądów i 
dogęszczania oświetlenia, że w trakcie eksploatacji prowadzone są prace 
konserwatorskie oraz, że planowana jest budowa nowych punktów oświetleniowych  
w Lubskiej. Stwierdziła, że w raporcie nie ma żadnego zapisu dot. innych miejscowości. 
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W związku z powyższym zapytała co z innymi miejscowościami gminy.  

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w jednym czasie nie można 
wybudować oświetlenia we wszystkich miejscowościach. Poinformował, że 
zaplanowano budowę nowych punktów oświetleniowych w Lubskiej. Ponadto 
poinformował, że Sołectwo Lubska przeznaczyło fundusz sołecki na wykonanie 
dokumentacji dot. oświetlenia.  

 

Zdaniem Radnej p. Ireny Marszałek środki z funduszu sołeckiego z pięciu lat nie 
sfinansują oświetlenia.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Gmina może docelowo finansować. 
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała jak Pan Wójt ustosunkuje się do innych 
miejscowości gdzie brakuje po jednej lub dwóch lamp, gdzie jest koniec miejscowości, 
w granicach wsi i nie ma oświetlenia.  

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że w miarę możliwości będzie 
dogęszczanie lamp.  

 

Radna p. Irena Marszałek zapytała odnośnie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wilków – ile zostało wydanych decyzji o warunkach zabudowy  
i czy podanie miejscowości w raporcie byłoby naruszeniem przepisów. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że Gmina wydała 11 decyzji  
o warunkach zabudowy. 

 

Radca Prawny p. mgr Dagmara Bak odpowiedziała, że nie narusza przepisów. 

 

Radna p. Irena Marszałek poprosiła aby w przyszłym roku w raporcie przy decyzjach  
o warunkach zabudowy uwzględnić miejscowości. 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, 
że decyzje o warunkach zabudowy wydaje się w tych miejscowościach, gdzie nie ma 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Radna p. Irena Marszałek zapytała czy został rozwiązany problem z lokalem w Pągowie 
dla lekarza. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że nowy właściciel mieszkania wynajął 
lokal lekarzowi pierwszego kontaktu i w dalszym ciągu są świadczone usługi medyczne. 

 

Radna p. Irena Marszałek zapytała odnośnie wydatków na edukację w przeliczeniu na  
1 ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych, że brakuje przeliczenia wydatków 
na 1 ucznia w Publicznym Gimnazjum w Wilkowie. 
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Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że od 1 września 2017 r. 
nie funkcjonuje Publiczne Gimnazjum, ponieważ zostało przekształcone w Publiczną 
Szkołę Podstawową w Wilkowie. Koszt na jednego ucznia wyliczony w Publicznej 
Szkole w Wilkowie obejmuje wydatki poniesione na klasy gimnazjalne i klasy szkoły 
podstawowej łącznie.  

 
3) Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka przedstawiła i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum 
zaufania. 

 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało  13 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 VII.44.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania, 
stanowi załącznik nr  8  do protokołu. 

 
Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb podziękował Radzie Gminy za udzielenie 
wotum zaufania. 
 
 
Ad.7. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków: 
 

       Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że zgodnie z art. 270 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe 
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  
w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.  
Następnie Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że Radni 
otrzymali sprawozdanie finansowe Gminy Wilków za 2018 rok w miesiącu maju b.r.  
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok w miesiącu  
marcu b.r. Skarbnik Gminy mgr inż. Teresa Żółtaszek wyjaśniła, że w skład 
sprawozdania finansowego Gminy Wilków wchodzą: 

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Wilków, 
2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych, 
3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające                   

 z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, 
4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające          

 z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych  
z uwzględnieniem wzajemnych wyłączeń między jednostkami, 

5) informacja dodatkowa obejmująca dane z informacji dodatkowych 
samorządowych jednostek budżetowych. 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek wyjaśniła, że w bilansie z wykonania 
budżetu po stronie aktywów wykazano środki pieniężne znajdujące się na rachunku 
dochodów oraz należności z tytułu dochodów budżetowych, które są należnościami z 
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Urzędów Skarbowych i z Ministerstwa Finansów. Po stronie pasywów wykazuje się stan 
zadłużenia gminy, nadwyżkę budżetową oraz skumulowany wynik budżetu.  
Łączny bilans został sporządzony na podstawie jednostkowych bilansów wszystkich 
jednostek. W łącznym bilansie obejmującym dane wynikające z bilansów 
samorządowych jednostek budżetowych wykazano po stronie aktywów środki trwałe 
netto, należności oraz środki pieniężne. Po stronie pasywów fundusze zobowiązania i 
wynik finansowy. Zgodność danych porównano z wydrukami z ewidencji księgowej. 
W łącznym rachunku strat i zysków obejmującym dane wynikające  z rachunków 
zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, wykazuje się koszty, przychody 
oraz rozchody w celu wyliczenia zysku lub straty. Wyliczona  za 2018 r. kwota  zysku 
jest zgodna z kwotą wykazaną w łącznym bilansie w pasywach w pozycji „Wynik 
finansowy netto”.  
W łącznym zestawieniu zmian w funduszu obejmującym dane wynikające  
z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych  
z uwzględnieniem wzajemnych wyłączeń między jednostkami.  
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i określonymi zasadami rachunkowości, 
na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej w jednostkach. 
Ponadto poinformowała, że Informacja dodatkowa obejmująca dane z informacji 
dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych została sporządzona zgodnie z 
nowymi przepisami. Została sporządzona na druku wg wzoru z rozporządzenia i 
zawiera wszystkie wymagane  dane.  
Skarbnik Gminy poinformowała, że w informacji dodatkowej znajdują się również dane, 
których nie ma w bilansie, a szczególnie chodzi o szczegółowy zakres zmian w 
środkach trwałych i umorzeniach oraz odpisach aktualizujących należności. Ponadto 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i 
poszczególnych jednostek. 
 
Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2018 rok  
nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie. 
 

 
 

Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków za 2018 rok, stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 

Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok Rada 
Gminy zapoznała się z wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonała 
analizy zadań inwestycyjnych. Rada Gminy stwierdziła, że sytuacja Gminy za 2018 rok 
przedstawia się następująco: dochody ukształtowały się na poziomie 97,1 % a wydatki 
na poziomie 91%. Wydatki dokonywane były w sposób celowy i oszczędny przy 
jednoczesnym zachowaniu zasady uzyskania jak najlepszych efektów. Rok 2018 
zamknął się deficytem w kwocie 1.975.556,05 zł. 
Wykonanie przychodów budżetowych w 2018 r. wyniosło 3.910.428,03 zł i są to wolne 
środki w kwocie 1.900.846,77 zł oraz zaciągnięte pożyczki i kredyty w wysokości 
2.009.581,26 zł. 
Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową.  
Na koniec roku na rachunku bankowym budżetu stan środków wyniósł  
1.446.144,04 zł, w tym środki subwencji przekazane na rok 2018 wyniosły 358.739 zł. 
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie gminy z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.739.500 zł, co stanowi 22% do 
wykonanych dochodów.  
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Do końca roku gmina spłaciła 784.744,00 zł kredytu i 80.331,33 zł odsetek. Relacja 
spłaconych kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi 4,02%. 
W zakresie wysokości zadłużenia i spłat kredytów Gmina spełnia wymogi art. 243 
ustawy o finansach publicznych. 
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy 
wynoszą 723.843,72 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu naliczonej nagrody rocznej, 
płatnej do końca marca następnego roku oraz dotyczą płatności za faktury, które 
wpłynęły w styczniu 2019 r.  
Od dnia 1 stycznia 2018 r. w gminie funkcjonuje 1 instytucja kultury – Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wilkowie. 
W gminie żadna jednostka nie prowadziła w 2018 r. rachunku dochodów własnych oraz 
nie podjęto uchwały, która określałaby możliwość gromadzenia na określonym 
rachunku dochodów przez poszczególne jednostki prowadzące działalność na 
podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. 
Gmina nie udzielała poręczeń w 2018 r. i nie posiada wcześniej udzielonych poręczeń. 
 
Skarbnik Gminy mgr inż. Teresa Żółtaszek zapoznała również Radę z informacją  
o stanie mienia Gminy Wilków. 
 
Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilków wraz  
z informacją o stanie mienia Gminy Wilków za 2018 rok nie wniosła uwag. 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilków za rok 2018, stanowi 
załącznik nr  10 do protokołu. 
 
1) uchwałę Nr 144/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy Wilków za 2018 r. przedstawiła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek. 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 r. 

 
Uchwała Nr 144/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w Opolu, stanowi załącznik nr  11 do protokołu. 
 
3)  Głos w dyskusji zabrał Radny p. Rafał Smoleń, który poprosił o wyjaśnienie 
przyczyny nie wykonania planu dochodów budżetowych w dziale 750 – Administracja 
publiczna, § 0970 – wpływy z różnych dochodów. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że w tej klasyfikacji 
zaplanowano uzyskanie dochodów z podatku Vat w związku z zakończoną inwestycją  
w miejscowości Krzyków. Sprawa odzyskania podatku została skierowana do Sądu  
i od 2015 r. czekaliśmy na jej rozstrzygnięcie. Sprawa nie została zakończona w 2018 r. 
dlatego nie uzyskano zaplanowanych dochodów. Wyrok w sprawie odzyskania podatku 
zapadł w 2019 r. i jest korzystny dla Gminy.  
 
4) Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka przedstawiła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Wilków za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Wilków za 2018 rok. 

 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 13 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 VII.45.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Wilków za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 
2018 rok, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad.8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy: 

 
         Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że zgodnie  
z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach nie później niż dnia  
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu 
się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją  
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 
Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu Rady Gminy. 
 

1) uchwałę Nr 2.2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
27 maja 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wilków 
absolutorium za 2018 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
p. Marcin Bochniak. 

 

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie Nr 2.2019 z dnia 27 maja  
2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wilków absolutorium  
za 2018  rok, stanowi załącznik nr  13  do protokołu. 
 

2) uchwałę Nr  272/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Wilkowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków z wykonania budżetu 
gminy za 2018 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marcin 
Bochniak. 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował 
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Wilków z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

 

Uchwała Nr  272/2019 z dnia  18 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu, stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

3) Radni nie zabrali głosu w dyskusji. 
 
4) Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka przedstawiła i poddała 

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków 
absolutorium za 2018 rok. 
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W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 13 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 VII.46.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium  za 
2018 rok, stanowi załącznik nr  15 do protokołu. 
 

Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb podziękował Radzie Gminy za udzielenie 
absolutorium. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy  
w godz. 1230 – 1245. 
 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ustalił na nowo quorum. 
Obecnych było 13 radnych. Rada Gminy była zatem władna do podejmowania uchwał. 
 
 

Ad.9. 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  
1)  załączniku Nr 1 polegające na: 

a) zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących w związku z koniecznością 
zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych gminy oraz pismami 
Wojewody Opolskiego informującymi o zwiększeniu dotacji na zadania własne i 
zlecone gminie, 

b) zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 7.000,00 zł; 
c)  zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę  6.500,00  zł; 

2) wprowadzeniu do budżetu wolnych środków w wysokości 100.000,00 zł, 
3) w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej z roku 2019: 

a) zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 12.000,00 zł na zadanie realizowane  
z udziałem środków europejskich pn.: „Centrum rekreacji i aktywnego 
wypoczynku w Wilkowie”; 

b) zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł na zadanie realizowane ze 
środków własnych pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz  
z termomodernizacją”; 

c) zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 126.500,00 zł na zadanie realizowane 
ze środków własnych pn.: „Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz  
z termomodernizacją.” Realizację tego zadania przedłużono do roku 2020  
i o kwotę 150.000 zł zwiększono limit zobowiązań w roku 2020. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała 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 13 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 VII.47.2019 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  16 do protokołu. 
 

Ad.10. 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) dochody budżetowe zmienia się w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu 

opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w związku z 
planowanym otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Velux na zakup i montaż  
placu zabaw w Idzikowicach, 

2) w wydatkach bieżących polegające na zwiększeniu środków w rozdziale 01008 – 
Melioracje wodne, na remont hydrantów, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i 
miast na prawach powiatu) na opłacenie faktury za usługę odzyskania podatku Vat 
oraz w rozdziale 851 – Ochrona zdrowia, na zadania związane z programem 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 

3) w wydatkach majątkowych polegające na zwiększeniu się planu wydatków : 
a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na przekazanie udziałów do Spółki 

„EKOWOD” w Namysłowie; 
b) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększono wydatki na zadanie „Centrum 

rekreacji w Wilkowie” oraz na dofinansowanie zakupu wraz z montażem placu 
zabaw w Idzikowicach, który ma być dofinansowany ze środków fundacji Velux. 

4) w celu zrównoważenia budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 100.000,00 zł. 
5) w związku realizacją programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz 
Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest” po stronie dochodów zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, natomiast po stronie 
wydatków 7.500,00 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radny p. Jan Binerat zapytał dlaczego w planie wydatków majątkowych w dziale 926 -
Kultura fizyczna zwiększono kwotę o 12.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: 
„Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie”. 
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb wyjaśnił, że pojawiły się nowe okoliczności polegające 
na usuwaniu drzew i w związku z tym nasadzeniem nowych. Tych czynności nie 
obejmował przetarg, a są one ściśle związane z wykonywaną inwestycją.  
 
Radny p. Rafał Smoleń zapytał w sprawie zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 
- 010 Rolnictwo i łowiectwo na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce EKOWOD. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek i Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb 
poinformowali, że przekazane środki Firma „EKOWOD” planuje przeznaczyć na 
realizację zadań przyjętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który został przyjęty 
na poprzedniej sesji Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała 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 13 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  VII.48.2019 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 17  do protokołu. 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,        
             podatku rolnego  oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia  
             inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie  
             Gminy Wilków.  
   
            Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że projekt uchwały opracowano  w celu ułatwienia 
mieszkańcom wpłat podatków lokalnych. Rada Gminy może w drodze uchwały 
wyznaczyć do tego celu inkasentów. Zgodnie z przepisami inkasentem może zostać 
każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we 
właściwym terminie organowi podatkowemu. Ponadto poinformowała, że tradycją 
naszej gminy jest, że inkasentami są sołtysi poszczególnych sołectw, którzy wyrazili 
zgodę zostać inkasentami. Wyznaczenie inkasentów oraz ustalenie wynagrodzenia 
należy do kompetencji Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że zgodnie 
z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, Radni, którzy mają zostać inkasentem  
i będą pobierać z tej racji wynagrodzenie, podlegają wyłączeniu od głosowania nad 
uchwałą w tym przedmiocie.  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego  oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków.  
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 10 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 VII.49.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,       
podatku rolnego  oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia  inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków, stanowi  
załącznik nr 18  do protokołu.  
 

Ad.12.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów  
              podróży służbowych radnych i sołtysów. 

 
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb,  który 
poinformował, że projekt uchwały opracowano w związku z tym, że zgodnie  
z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na zasadach 
ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży 
służbowych. Ust. 6 cytowanego wyżej artykułu stanowi, że wysokość diet 
przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 
półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw. Kwota bazowa określona w ustawie budżetowej na rok 2019 dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1.789,42 zł. 
Ponadto poinformował że przepis  § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy 
stanowi, że w gminie poniżej 15 tys. mieszkańców radnemu przysługują w ciągu 
miesiąca diety w wysokości  do 50% maksymalnej wysokości diety. 
Wyliczona na podstawie przytoczonych wyżej przepisów maksymalna wysokość diety 
Radnego  Gminy Wilków nie może przekroczyć kwoty 1.342,07 zł. 
     Projekt uchwały uwzględnia regulację art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, 
zgodnie z którym przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze się pod uwagę funkcje 
pełnione przez radnego. 
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     Sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
gminy określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2000 r.  
     Ponadto, zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może 
ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej (sołtysowi) będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży 
służbowej. 
     Projekt uchwały przewiduje przyznanie diet miesięcznie w formie zryczałtowanej, 
oraz ustala  zasady i wysokość dokonywania potrąceń z diety. 
    Następnie Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zaproponował diety: 

 dla Przewodniczącego Rady Gminy – w kwocie 1.340  zł, 

 dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – w kwocie 900 zł, 

 dla Przewodniczących Komisji – w kwocie  750 zł, 

 dla Radnego – w kwocie 700 zł, 

 za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu Komisji, której 
Radny jest członkiem potrącać się będzie 20% diety należnej za dany miesiąc, 

 dla sołtysów – w kwocie 400 zł, 

 za każdą nieobecność Sołtysa na sesji Rady Gminy, na spotkaniu organizowanym  
przez Wójta Gminy lub na zebraniu wiejskim potrącać się będzie 20% diety należnej 
za  dany miesiąc. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych i sołtysów. 

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

 

 

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

Uchwała Nr VII.50.2019 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów  
podróży służbowych radnych i sołtysów, stanowi załącznik nr 19  do protokołu. 

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku       
             energetycznego. 

 

           Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska, która poinformowała, że zgodnie 
z art. 5d ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Rada Gminy określa, w drodze uchwały, 
wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii 
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elektrycznej zamieszkałego na terenie Gminy Wilków. Wynika to z obowiązującej od 
4 maja 2019 r. zmiany wprowadzonej ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych 
 ustaw  w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podjęcie uchwały wynika 
także z konieczności właściwego realizowania przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wilkowie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego 
przyznawania i  wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej zryczałtowanego 
dodatku energetycznego.  
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego. 
 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 13 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 VII.51.2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku      
energetycznego, stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

        

Ad.14.   Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie  
                z dnia 6 grudnia  2018 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu   
                Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok              
                stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
 

             Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Zbigniew Maliński, który poinformował, że 
w przedmiotowej uchwale wprowadza się zmianę w załączniku nr 2 – Preliminarz, do 
uchwały Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia  2018 r. w sprawie  
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. Zmiany dokonuje się w związku ze zmianą zapisów w 
planowanych wydatkach oraz związanym z tym zwiększeniem planu. Środki finansowe, 
które przewidziane były dotychczas w harmonogramie były niewystarczające na 
zapewnienie wypoczynku letniego dla 15 dzieci z terenu gminy. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję 
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Radni nie wnieśli uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały o zmianie uchwały Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
6 grudnia  2018 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 13 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 VII.52.2019 o zmianie uchwały Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, stanowi załącznik nr  21 do protokołu. 

 

 Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania              
              Rodziny na lata 2019-2021. 

 

             Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska. Zgodnie z treścią art. 176 pkt 1 oraz 
art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej do zadań gminy należy m.in. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych 
programów wspierania rodziny. Opracowany Gminny Program Wspierania Rodziny na 
lata 2019-2021 w Gminie Wilków poprzedziła diagnoza aktualnego stanu sytuacji rodzin 
znajdujących się w kryzysie oraz zadań podejmowanych przez instytucje działające na 
rzecz pomocy rodzinie. Program jest propozycją kierunków działań pomocowych 
prowadzonych przez Gminę Wilków w latach 2019-2021 na rzecz wspierania rodzin 
przeżywających trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Działania te mają 
na celu umocnienie pozycji rodzin w społeczeństwie i umożliwienie pozostawienia dzieci 
w środowisku naturalnym, jakim jest rodzina. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek poprosiła o wyjaśnienie z tabeli 2 – Świadczenia z pomocy 
społecznej, o przyznaniu pomocy - potrzeba ochrony macierzyństwa. Ponadto zapytała 
o pobyt w pieczy zastępczej oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jakie są 
nowe kryteria, ponieważ jest spadek w stosunku do lat poprzednich czy jest on 
spowodowany np. otrzymywaniem świadczenia 500 plus.  
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna 
Piaskowska poinformowała, że potrzeba ochrony macierzyństwa dotyczy nie tylko 
kobiet w ciąży ale także kobiet w pierwszym okresie macierzyństwa. Ochrona 
macierzyństwa nie jest tożsama z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, ale mogą 
współwystępować, może być tak, że w jednej rodzinie występuje kilka problemów, 
powodów udzielenia pomocy  jednocześnie czyli nie wszystkim rodzinom z potrzebą 
ochrony macierzyństwa możemy przypisać problemy opiekuńczo-wychowawcze. 
Ochrona macierzyństwa dotyczy np. kobiet które prawidłowo wypełniają swoje 
obowiązki wobec dzieci a potrzebują np. pomocy finansowej z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i wsparciu pracownika socjalnego. Spadek liczby poczęć w 
rodzinach wynika z wejścia w życie świadczenia wychowawczego tj. 500 plus, część 
rodzin po otrzymaniu 500plus, zrezygnowała ze świadczeń z pomocy społecznej, 
powodem tego może też być, to że rodziny korzystające z 500 plus nie są kontrolowane 
pod względem wydatków, rodziny korzystające z pomocy społecznej są pod pewnym 
nadzorem pracownika socjalnego, spadek liczby rodzin wynika także z wprowadzonej 
zmiany wieku emerytalnego, w krótkim czasie wiele osób mogło przejść na emeryturę. 

Spadek liczby dzieci w pieczy zastępczej wynika, z obecnej tendencji do pozytywnej 
decyzji sądów w sprawie powrotu do rodziny biologicznej lub pozostawienia dzieci w 
rodzinach biologicznych,  jeśli jeszcze nie były umieszczone. Spadek wynika także z 
adopcji dzieci oraz ukończenia przez nie 18 r. ż. Spadek osób korzystających z 
funduszu alimentacyjnego głownie wiąże się brakiem wzrostu kryterium dochodowego 
uprawniającego do świadczenia a jednoczesnym wzrostem najniższej krajowej. 
 
Sołtys Wsi Wojciechów p. Małgorzata Borkowska zapytała czy jest jakiś program 
pomocowy dla osób chorych i ich rodzin, których nie stać na kontynuowanie leczenia. 
Ponadto zapytała czy jest szansa aby rodzina uzyskała pomoc z ośrodka ponieważ 
posiada informację, że do tej pory nie otrzymali żadnej pomocy pomimo, że zgłaszali się 
do ośrodka. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna 
Piaskowska poinformowała, że nie może udzielić odpowiedzi ponieważ obowiązuje 
ustawa o ochronie danych osobowych.   
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  
2019- 2021. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 13 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 VII.53.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
na lata 2019- 2021, stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  kolejne  zawarcie umowy  
            dzierżawy  na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków.               
 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku z tym, że dotychczasowe umowy  dzierżawy  wygasają. 
Przedmiotowe nieruchomości   obecnie  użytkowane są rolniczo.  Zawarcie umów 
użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony zawiera się w drodze przetargu. Rada Gminy może wyrazić zgodę na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał co w sytuacji kiedy znajdzie się nabywca na 
zakup jakieś działki, która została wydzierżawiona. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w umowie dzierżawy jest zapis, że 
można wypowiedzieć umowę dzierżawy.  
 
 
Radny p. Tadeusz Smoleń w swojej wypowiedzi odniósł się do działki znajdującej się na 
terenie gminy, która jest tzw. „kością niezgody”. W związku z powyższym zapytał czy 
Gmina chce tą działkę też wydzierżawić czy nie.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że nie. 
 
Radny p. Jan Binerat zapytał czy były inne osoby chętne do zawarcia umów dzierżawy 
oprócz dotychczasowych dzierżawców.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że nie było innych zainteresowanych.  
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że zgodnie 
z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben podlega  
wyłączeniu od głosowania nad uchwałą w tym przedmiocie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na   kolejne  zawarcie umowy dzierżawy  
na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków.               
 

 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
 
Uchwała Nr VII.54.2019 w sprawie wyrażenia zgody na kolejne zawarcie umowy 
dzierżawy  na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków, stanowi załącznik 
nr 23 do protokołu. 
 
 

 

Ad.17.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
              zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków. 
 

 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku z tym, że przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków. Wraz z przyjęciem niniejszej uchwały 
traci moc  uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.  
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wilków. W obszarze objętym niniejszą uchwałą obowiązują 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków, przyjętego 
uchwałą nr XIX/110/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008 r.  Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony w granicach objętych niniejszą 
uchwałą zastąpi ustalenia obowiązującego planu miejscowego w granicach określonych 
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem 
sporządzenia planu miejscowego jest uaktualnienie przeznaczenia i lokalnych zasad 
zagospodarowania terenów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,  
w odniesieniu do wykształconej struktury funkcjonalno-przestrzennej wsi Wilków oraz 
zmian zachodzących w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 13 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 VII.55.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków, stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 

Ad.18. Wolne wnioski i zapytania. 



25 

 

 
Sołtys Wsi Bukowie p. Barbara Kuświk zapytała w sprawie nieobecności sołtysa  
w sołectwie np. podczas wyjazdu na urlop wypoczynkowy. Ponadto zapytała co jest 
podróżą służbową. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek wyjaśniała, że bez względu na 
nieobecności w sołectwie: czy z powodu wyjazdu na urlop czy niezdolności do pracy  
z powodu choroby, Sołtys zobowiązany jest powiadomić na piśmie Wójta Gminy. 
Natomiast w podróż służbową deleguje Wójt Gminy. Kwestia zwrotu kosztów podróży 
służbowej uregulowana jest w § 2 ust. 6 uchwały. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb podziękował: 

 Pani Krystynie Sochalskiej - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Idzikowicach i Pani Katarynie Wypart - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Bukowiu za zorganizowanie festynów w placówkach; 

 Sołtys Wsi Wojciechów p. Małgorzacie Borkowskiej oraz poprosił o przekazanie 
podziękowania dla wszystkich zaangażowanych mieszkańców w organizację festynu 
charytatywnego na rzecz mieszkanki sołectwa Wojciechów; 

 Radnemu p. Janowi Binert za pomoc przy organizacji festynu charytatywnego na 
rzecz mieszkanki Wojciechowa. 

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

 na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu 
Namysłowskiego, które odbędą się na boisku sportowym w Bukowiu w dniu  
29 czerwca b.r.; 

 na  VI Festiwal Kultury Ludowej, który odbędzie się w dniu 30 czerwca b.r. w Domu 
Kultury w Wilkowie. 

 
Radny p. Rafał Smoleń zapytał w sprawie przejmowania fragmentów działek pod 
budowę sieci gazowej, jeśli nie uda się pozyskać tych działek to co będzie dalej. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Gmina chciała nieodpłatnie przejąć 
od właścicieli fragmenty działek pod budowę ścieżki rowerowej, a nie pod budowę sieci 
gazowej, ponieważ tą sprawą zajmuje się firma, która będzie wykonywała sieć. Ponadto 
Wójt Gminy poinformował, że część właścicieli zrzekło się na rzecz Gminy ale trzech 
nie wyraziło zgody.  
 
Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben zapytała, dlaczego jedna część pobocza drogi  
z Pielgrzymowic do Lubskiej jest wykoszona, a druga nie.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zarządcą drogi jest Starostwo 
Powiatowe w Namysłowie i koszenie poboczy jest w ich kompetencji.  
 
 

Ad.19. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że 
protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie zgodnie z procedurą wyłożony był 
do wglądu w biurze Rady i na obecnej sesji. 
Nie zgłoszono uwag do protokołu. 
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddała pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
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W głosowaniu jawnym:  

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

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad.20. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
p. Magdalena Łambucka podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła  
VII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 

               Wiceprzewodniczący  

              Rady Gminy  
          

 

                                                                                    Magdalena Łambucka 

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

             ds. obsługi organów gminy  

   

                         Dorota Czarna  


