
 

 

Protokół Nr VIII.2019 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia 26 września 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 12 radnych (2 radnych opuściło obrady 
sesji – 1 radny w trakcie omawiania pkt. 5 i 1 radny po omówieniu pkt. 9)  - 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  
z późn. zm. ) 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, 
- 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 Izby Rolniczej. 

6. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2019 roku. 

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

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

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów. 

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek  
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw. 
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13. Podjęcie uchwały w  sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

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 wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w Wojciechowie stanowiącej własność Gminy Wilków.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości, położonej w Wilkowie. 

17. Wolne wnioski i pytania. 

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

19.  Zamknięcie obrad VIII 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. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych: 

 

 na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r. Radna p. Irena Marszałek złożyła interpelację 
dot. podania informacji na jakim terenie znajduje się plac zabaw w Lubskiej.  
W dniu  5 lipca 2019 r. została udzielona odpowiedź na ww. interpelację; 

 w dniu 29 lipca 2019 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie 
pismo wniesione przez mieszkańca gminy Namysłów w sprawie oszacowania strat 
na polu kukurydzy wyrządzonych przez ptaki. W dniu  5 sierpnia  2019 r. została 
udzielona odpowiedź na ww. pismo. 

 W dniu  11 września 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała  
Nr 385/2019 z dnia  5 września 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2019 r. Ww. uchwałą Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował przedłożoną przez Wójta Gminy 
Wilków informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że pisma skierowane  
do Rady Gminy znajdują się w biurze obsługi Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki poprosił 
Przewodniczących Komisji Rady Gminy o przedstawienie informacji  
z przeprowadzonych posiedzeń. 
 

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

 
Radny p. Edward Szulakowski – Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju 

Gospodarczego poinformował, że w dniu 10 września  2019 r. odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 

Rady Gminy w Wilkowie, na którym dokonano analizy informacji z wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2019 roku z uwzględnieniem zrealizowanych wydatków. 

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego po 

przeanalizowaniu informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku  

z uwzględnieniem zrealizowanych wydatków i po wysłuchaniu wyjaśnień osób 

odpowiedzialnych nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do wykonania budżetu gminy  

za I półrocze 2019 roku.  

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego prawidłowo 

oceniły sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.  
 

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

 

Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Problemów 

Społecznych poinformowała, że w dniu 18 września 2019 r. odbyło się posiedzenie, na 

którym zostało przeanalizowane sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za I półrocze 2019 roku i sprawozdanie z działalności Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2019 roku.  

Komisja ds. Oświaty i Problemów Społecznych Rady Gminy w Wilkowie nie wniosła 

uwag ani zastrzeżeń do ww. sprawozdań. 

 

 

          3) informacja ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 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 poinformował, że w dniu  23 września 2019 r. odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg i Wniosków, Komisji Budżetowej  
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych  
na którym omówiono projekty uchwał na VIII sesję. 
 

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 informacji z posiedzeń. 
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Ad.3.  Wpłynęły interpelacje od Radnej p. Doroty Szymczyk-Bęben i Radnego  
p. Przemysława Bałachowskiego. 
 
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 zakończonym i odebranym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Centrum rekreacji  
i aktywnego wypoczynku w Wilkowie - Etap II”; 

 o zakończonym i odebranym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa boiska 
sportowego wielofunkcyjnego w Idzikowicach”; 

 o częściowym odbiorze zadania inwestycyjnego  pn.: „Termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy w Wilkowie”; 

 o częściowym odbiorze zadania inwestycyjnego  pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w Pągowie wraz z termomodernizacją”; 

 w dniu 30 września 2019 r. odbędzie się odbiór końcowy inwestycji  
pn.: „Przebudowa drogi gminnej 1016 O ul. Zbożowa w Wilkowie”; 

 w dniu dzisiejszym został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego wniosek pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej  
w Wojciechowie” wraz z niezbędnymi załącznikami w związku z ogłoszonym 
naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

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. Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu 
namysłowskiego – p. Józef Walas w imieniu Prezesa Izby Rolniczej podziękował za 
zaproszenie na sesję. Poinformował, że nowo wybrany Prezes Izby Rolniczej z powodu 
obowiązków służbowych nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Następnie 
poinformował, że do zadań Izby Rolniczej należy: sporządzanie analiz, ocen, opinii  
i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom 
administracji rządowej i samorządu terytorialnego, występowanie do organów 
administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą 
w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz 
opiniowanie projektów tych przepisów, prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku 
rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych, 
prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej, gromadzenie, przetwarzanie 
i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz 
innych przedsiębiorców, doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego 
gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów, 
podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy 
struktury agrarnej, podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie, 
prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych  
w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kształtowanie  



5 

 

i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej, 
działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności 
rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie, 
współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, 
inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz 
współorganizowanie praktyk, kształtowanie świadomości ekologicznej producentów 
rolnych, inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i 
stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych, działanie na rzecz poprawy jakości 
produktów rolnych, promowanie eksportu produktów rolnych, rozwijanie współpracy z 
zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, współpraca z administracją 
publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa 
kulturowego. Ponadto przedstawił skład Zarządu Wojewódzkiego Izby Rolniczej w 
Opolu oraz poinformował, że w skład Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z 
powiatu namysłowskiego na kadencję 2019-2023 weszli z Gminy Wilków - p. Wiesław 
Kwiecień i p. Stanisław Jasyk. 
 

Obrady sesji opuścił Radny p. Zbigniew Reczuch. Stan Radnych 11. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki zapytał czy Radni mają 
pytania do sprawozdania. 
 
Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego – 
p. Józef Walas zapytał czy byłaby możliwość wybudowania stacji meteorologicznej  
w gminie Wilków.  Poinformował, że najbliższa stacja meteorologiczna znajduje się  
w Skarbimierzu.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zapytał czy np. jedna wspólna stacja meteorologiczna 
dla całego powiatu namysłowskiego wystarczyłaby. 
 

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego – 
p. Józef Walas odpowiedział, że tak. 
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała, co taka stacja daje. 
 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki, który 
poinformował, że w tym roku była bardzo duża susza, rolnicy ponieśli duże straty w 
uprawach a według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa nie było na naszym 
terenie suszy bo nie mamy stacji meteorologicznej i nie mogliśmy udowodnić tego, że 
nie było odpadów. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Instytut Uprawy Nawożenia  
i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi prowadzi System Monitoringu Suszy Rolniczej. System ma za zadanie 
wskazać obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami 
suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych  
i zwierząt gospodarskich w Polsce. 

 
Głos zabrał Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu 
namysłowskiego p. Stanisław Jasyk, który poinformował, że posiada informacje, że 
koszt wybudowania stacji to około 50.000 zł, gmina nie ponosi całkowitych kosztów 
tylko partycypuje w kosztach. 
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Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Zbigniew 
Maliński zapytał co Izba Rolnicza uważa za swój sukces na rzecz rolnictwa i rolników.   
  
Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego – 
p. Józef Walas poinformował, że izba miała przede wszystkim sukcesy na polu 
ustawodawstwa związanego z rolnictwem, doprowadzono do zmiany ustawy o prawnej 
ochronie odmian roślin. W maju 2017 przekonano ówczesnego ministra rolnictwa do 
oczekiwanych przez rolników zmian. Od tego momentu, rolnicy nie muszą wypełniać 
dokumentów i raportować, co i kiedy zasiali. Tego samego ministra udało się 
przekonać, żeby spółdzielnia mleczarska w Oleśnie mogła uzyskać pozwolenie na 
produkcję swojej słynnej śmietankówki. Izba Rolnicza w Opolu była również stawiana 
na arenie krajowej za wzór współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. 
Jeszcze przed przekształceniami agend państwowych, Izba Rolnicza  w Opolu była 
wskazywana jako ta, która potrafi rozmawiać i przekonywać w trudnych sprawach. To 
są trudne decyzje, bo jednym rolnikom trzeba zabrać, innym umożliwić kupno ziemi i to 
jest coś, co nie udaje się w wielu izbach. Dochodzi do tego, że w niektórych regionach 
Polski samorządy nie potrafią skutecznie rozmawiać. Opolska izba zgłaszała również 
potrzebę poprawienia prawa łowieckiego. Ostatnie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, 
pokazały, że rolnicze interwencje przyniosły skutki.  
 

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do zapisu zawartego  
w sprawozdaniu z działalności Izby Rolniczej w Opolu w 2019 roku - „Współpraca  
z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego 
dziedzictwa kulturowego”. W związku z powyższym Radna zapytała co Izba Rolnicza 
robi w kierunku dziedzictwa kulturowego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego – 
p. Józef Walas poinformował, że dziedzictwo kulturowe obejmuje działania w ramach 
działania programu ERASMUS+, organizowane są  pikniki dla  Kół Gospodyń 
Wiejskich. 
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała ile dzieci rolników skorzystało z kolonii i zimowiska. 
 

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego – 
p. Józef Walas odpowiedział, że z wypoczynku letniego skorzystało 50 dzieci, natomiast 
zimowa forma wypoczynku cieszy się mniejszym zainteresowaniem. 
 
Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do zapisu „opracowanie 
realnego, jednolitego  systemu wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego, który 
będzie odzwierciedlał realną sytuację dochodową wsi. Obecny wysoki wskaźnik 
dochodu odbiera możliwość uzyskania wsparcia z pomocy społecznej, stypendium 
socjalnego dla studentów, świadczenia z programu 500+ czy bezpłatnych obiadów na 
stołówce szkolnej dla rodzin osiągających w rzeczywistości dochody znacznie  
poniżej tego wskaźnika”. W związku z powyższym zapytała jaki wskaźnik może 
utrudniać uzyskanie świadczenia z programu 500+, z tego co się orientuje nie ma 
żadnego kryterium. 
 
Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego – 
p. Józef Walas poinformował, że obecnie nie ma ale obowiązywało kiedy świadczenie 
500+ przysługiwało rodzicom od drugiego dziecka.  
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Radny p. Jan Binerat zapytał co zrobiła Izba Rolnicza jak zostały zabrane renty 
strukturalne rolnikom. 
 
Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego – 
p. Józef Walas  odpowiedział, że „walczono” w tej sprawie, ale nic nie udało się 
zdziałać. Stwierdził, że rolnicy jako jedyna grupa ucierpiała najbardziej po  
wprowadzeniu zmian. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki podziękował Przewodniczącemu 
Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego – p. Józefowi 
Walas za przybycie na sesję. 
 

Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej w Opolu, stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu.  

 
 

Ad.6. Informację z Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie przedstawił Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie p. Zbigniew Juzak. Ponadto poinformował,  
Ogółem na dzień  30.06.2019 r. osób bezrobotnych w powiecie namysłowskim było 
1027 osób w tym z gminy Wilków 111 osób. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki zapytał czy Radni mają 
pytania do informacji przygotowanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Namysłowie p. Zbigniewa Juzaka. 
 
Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do informacji, że dużo osób 
nie jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i tworzy się tzw. „czarny 
rynek”. 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie p. Zbigniew Juzak odpowiedział, że 
na dzień dzisiejszy tzw. „czarny rynek” już się zawęził, osoby bezrobotne zdecydowanie 
chcą być zarejestrowane ponieważ dzięki rejestracji posiadają zapewnione 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Poinformował, że problem jest z grupą tzw. 
„alimenciarzy”, którzy nie chcą legalnie pracować, żeby komornik na ich własne dzieci 
odbierał pieniądze. Następnie odniósł się do kwestii, że część osób zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne nie chce podjąć pracy ponieważ 
wtedy zgłaszają się do ośrodka pomocy społecznej i oczekują różnych form wsparcia. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki podziękował p. Zbigniewowi 
Juzakowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za przybycie na 
sesję i bardzo dobrą współpracę. 
  
Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, stanowi załącznik nr 7  
do protokołu.  
 
Ad.7. Głos zabrała Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek - poinformowała,  
że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wójt zobowiązany jest przedstawić 
Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu 
wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków 
za pierwsze półrocze 2019 r. do 31 sierpnia b.r. Rada Gminy ma ocenić jak jest 
realizowany budżet gminy od początku roku do końca czerwca.  
Poinformowała, że w skład ww. sprawozdania wchodzą: informacja o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.; informacja o kształtowaniu się 
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wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze,  informacja o przebiegu 
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie  za pierwsze 
półrocze 2019 r.  
Oceniając realizację strony budżetowej i wydatkowej budżetu Gminy za pierwsze 
półrocze 2019 roku należy podkreślić, że była ona prawidłowa. Wykonanie dochodów 
ukształtowało się na poziomie 50,5 % (w tym: dochody bieżące 53,5 %, a dochody 
majątkowe 3,5 %). Dochody budżetowe w ciągu roku zwiększyły się w porównaniu do 
uchwalonych uchwałą Nr  III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. 
do wysokości  23.024.202,80,00 zł, w tym: dochody majątkowe do kwoty  
1.381.915,00 zł. Po zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 r. 
wynosi 25.245.827,80 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 21.026.768,80 zł,  
a wydatki majątkowe w wysokości 4.219.059,00 zł. Wykonanie  wydatków  kształtuje się 
na poziomie 43,2 % (w tym: bieżące  50 % , a majątkowe 9,4 %).  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że realizacja wydatków majątkowych w pierwszym 
półroczu na poziomie 9,4% spowodowana jest tym, że zawsze w okresie II półrocza 
rozliczane  są rozpoczęte w I półroczu zadania inwestycyjne. W związku z tym, że 
wydatki majątkowe  zostały zrealizowane na niższym poziomie, to na 30.06.2019 r. 
budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 725.819,80 zł.  Zgodnie ze sprawozdaniem  
Rb-Z na dzień 30.06.2019 r, zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów  
i pożyczek wynosi 4.269.500,00 zł, co stanowi 18,54 % do planowanych dochodów.  
Do końca czerwca gmina spłaciła 470.000,00 zł kredytów i pożyczek oraz 48.336,34  zł 
odsetek. Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów 
wynosi 2,25 %. W  zakresie  wysokości  zadłużenia  i spłat  kredytów  Gmina  spełnia  
wymogi  art. 243 ustawy  o finansach publicznych. Gmina nie posiada zobowiązań 
wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy na 30.06.2019 r.  wynoszą ogółem 
524.847,39 zł. Zobowiązania dotyczą płatności za usługi i materiały.  W gminie żadna 
jednostka nie prowadzi w  2019 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 udzieliła poręczeń w 2019 r. i nie posiada wcześniej 
udzielonych poręczeń. 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała Radnych, że Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował 
przedłożoną przez Wójta Gminy Wilków informację o przebiegu wykonania budżetu  
i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze 
półrocze 2019 roku. 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że Radni 
rozpatrywali szczegółowo sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu  
i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze  
półrocze 2019 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Komisji 
Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy. W związku z powyższym zapytała 
Radnych czy mają pytania do przedłożonego sprawozdania o przebiegu wykonania 
budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za 
pierwsze  półrocze 2019 roku.  
 

Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że na posiedzeniu komisji Radni rozpatrywali 
szczegółowo sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze  półrocze 2019 roku 
analizując poszczególne działy, paragrafy wydatków. Radna w swojej wypowiedzi 
poruszyła kwestię wykonania planu wydatków budżetowych  dot.  podatku 
dochodowego od osób prawnych. Stwierdziła, że gmina od trzech lat planuje  
wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 30.000 zł ponieważ 
jak twierdzi, że trudno przewidzieć wykonanie. Radna poinformowała, że sprawdziła 
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wykonanie w latach 2017-2018 i stwierdziła, że w 2017 r. było na kwotę 42.000 zł  
a w 2018 r. – 45.000 zł a za pierwsze półrocze 2019 r. już jest kwota 31.261,76 zł.  
Zdaniem Radnej nie jest to wiarygodne planowanie.  
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że wykonanie dochodu  - 
podatku dochodowego od osób prawnych nie można przewidzieć ponieważ nie 
posiadamy takich informacji. W każdym roku podatkowym może to być inaczej,  
ale zawsze można wprowadzić zmiany do budżetu i zwiększyć lub zmniejszyć 
planowane kwoty.  
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała odnośnie wydatków budżetowych w dziale – 
Oświata i Wychowanie, w paragrafie 80110 – Gimnazja, zaplanowano kwotę 660.973 zł 
a wykonanie to kwota 164.263,69 zł, pozostało 500.000 zł. W związku z powyższym 
zapytała z czego to wynika.  
 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że jeśli chodzi  
o wynagrodzenie nauczycieli to gmina otrzymała w październiku 2018 r. ze szkoły  
kalkulację do płac w wysokości łącznej bez rozbicia na nauczycieli zatrudnionych  
w klasach podstawowych i w klasach gimnazjalnych. Na tej podstawie wyliczono 
wskaźnikiem - 50% wydatków zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli szkoły i 50% 
nauczycieli gimnazjum. Od września 2019 r. nie funkcjonują już klasy gimnazjalne i 
pozostałe środki zostaną przekazane na szkołę. 
 

Zdaniem Radnej p. Ireny Marszałek w przedstawionej informacji w części opisowej dot. 
wydatków np. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano 
720.700 zł. a wydatkowano 263.072,50 zł. tj. 36,5%   brakuje informacji zawierającej,  
z czego wynika taki mały procent wykonania oraz na co planuje się i co zostanie  
wykonane w drugim półroczu.  

 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że przedstawiona 
informacja zawiera wykonanie za pierwsze półrocze, niektóre wydatki będą realizowane 
dopiero w drugim półroczu. Ponadto poinformowała, że uwagi Pani Radnej zostaną 
uwzględnione przy opracowaniu kolejnych informacji.  

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.153.2019 Wójta Gminy Wilków z dnia 29 sierpnia 2019 r.  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze 
półrocze 2019 roku, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad.8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie  
           z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

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

Opolskiego informującymi o zwiększeniu lub zmniejszeniu dotacji na zadania własne 
i zlecone gminie, a także w związku z pismami z Ministerstwa Finansów 
informującymi o zwiększeniu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji 
ogólnej;  

2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 24.908,00 zł. 
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Natomiast w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej z roku 2019 proponuje 
się zmiany polegające na: 

a) zmniejszeniu limit zobowiązań o kwotę o kwotę 12.000,00 zł na zadanie 
realizowane ze środków europejskich pn.: „Centrum rekreacji i aktywnego 
wypoczynku w Wilkowie”; 

b) zwiększeniu limit zobowiązań o kwotę 8.126,81 zł na zadanie realizowane ze 
środków europejskich pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w 
Wilkowie”; 

c) zwiększeniu limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł na zadanie realizowane ze 
środków europejskich pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego 
Przedszkola w Idzikowicach”; 

d) zmniejszeniu limit zobowiązań o kwotę 68.000,00 zł na zadanie realizowane ze 
środków własnych pn.: „ Przebudowa drogi gminnej Nr 1016O ul. Zbożowa  
w Wilkowie”; 

e) zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 3.000,00 zł w roku 2019 na zadanie 
realizowane ze środków własnych pn.: „Przebudowa dogi relacji Bukowie-
Gorzesław”. Realizację tego zadania przeniesiono z roku 2021 do roku 2020,  
w związku z czym zwiększono limit zobowiązań  w roku 2020. 

    3)  na pokrycie deficytu wprowadzono wolne środki w wysokości 110.000,00 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.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 11 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 VIII.56.2019 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  9 do protokołu. 

 

Ad.9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w  
            Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
            Wilków na 2019 rok. 

 

         Wyjaśnień do projektu uchwały 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 dochodach budżetowych polegające na  zwiększeniu: 
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a) w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w związku z otrzymaną darowizną 
pieniężną na organizację dożynek gminnych; 

b) w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej; 
2) w wydatkach bieżących podlegające na zwiększeniu środków: 

a)  w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na 
zakup nowego programu do obsługi sesji Rady Gminy,  

b) w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne) na wypłatę ekwiwalentu za 
utratę wynagrodzenia dla poborowych,  

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zabezpieczono środki na 
funkcjonowanie oświaty, 

d) w rozdziale 851 – Ochrona zdrowia, na zadania związane z programem 
rozwiazywania problemów alkoholowych, 

e) w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania 
dotyczące przemysłowego odprowadzania ścieków z terenu gminy, 

f) w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na organizację 
dożynek gminnych i na zwiększenie dotacji dla biblioteki, 

g) dokonano również zmiany w zadaniach realizowanych z funduszu sołeckiego 
w Sołectwie Krzyków i Idzikowice; 

3) w wydatkach majątkowych zmienia się plan wydatków : 
a) w dziale 600 – Transport i łączność, zmniejszono plan wydatków na zadanie 

„Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie” i jednocześnie 
zwiększono plan wydatków na zadanie „Utwardzenie wraz z odwodnieniem 
powierzchni działki przy Domu Kultury w Wilkowie”; 

b) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, na przekazanie akcji do Spółki 
Namysłowskie Centrum Zdrowia w Namysłowie; 

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, wprowadzono nowe zadanie 
inwestycyjne dot. remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej w 
Idzikowicach; 

d) w dziale 926 – Kultura fizyczna, zmniejszono plan wydatków w ramach 
funduszy sołeckich na zadanie „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w 
Krzykowie”. Plan przeniesiono do wydatków bieżących.  

4) w celu zrównoważenia budżetu wprowadzono wolne środki w kwocie 110.000,00 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 11 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –  0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

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

 



12 

 

Uchwała Nr  VIII.57.2019 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 10  do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy  
w godz. 1205 – 1215. 

 

Obrady sesji opuścił Radny p. Tadeusz Podyma. Stan Radnych 10.  

 
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ustalił na nowo quorum. 
Obecnych było 10 radnych. Rada Gminy była zatem władna do podejmowania uchwał. 
 

Ad.10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania  
            edukacji uzdolnionych uczniów. 
 

 Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-
Cichosz, która poinformowała, że projekt uchwały opracowano w związku z potrzebą 
dostosowania postanowień uchwały do zmiany wynikającej z zakończenia nauki klas III 
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Wilkowie. Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne 
programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.  
 
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 o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu wspierania  
edukacji uzdolnionych uczniów. 
 
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 VIII.58.2019 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie gminnego programu 
wspierania  edukacji uzdolnionych uczniów, stanowi  załącznik nr  11 do protokołu.  
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Ad.11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu  
             przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy  
             dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 
             Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-
Cichosz, która poinformowała, że projekt uchwały opracowano w związku z potrzebą 
dostosowania postanowień uchwały Nr XXIII/183/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej, do zmiany wynikającej z zakończenia nauki w klasach  
III dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Wilkowie. Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły ustalają 
kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W budżetach organów prowadzących 
szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości co najmniej 
1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 
              Niniejszy projekt uchwały na podstawie art. 30 ust. 6a ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i art.19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  
o związkach zawodowych został przedłożony do zaopiniowania związkom zawodowym. 
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 ww. 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu  
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej.  

 

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 VIII.59.2019 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i 
trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie prac 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, stanowi załącznik nr  12 do protokołu. 
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Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i   
             szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,  
             motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki  
             obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  
             doraźnych zastępstw. 

 

           
             Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-
Cichosz, która poinformowała, że projekt uchwały opracowano w związku z nowelizacją 
Karty Nauczyciela i potrzebą dostosowania postanowień regulaminu do zmian 
wynikających z przepisów prawa. 
            Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką 
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa 
dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu 
wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 
warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Ponadto Sekretarz Gminy 
poinformowała, że kwoty dodatku funkcyjnego i treść regulaminu była ustalona wspólnie 
z Dyrektorami Placówek Oświatowych z terenu Gminy Wilków na spotkaniu.  
            Niniejszy projekt uchwały na podstawie art. 30 ust. 6a ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i art.19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  
o związkach zawodowych został przedłożony do zaopiniowania związkom zawodowym. 
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 ww. 
uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała dyrektorów placówek oświatowych czy planując na 
nowy rok budżetowy wynagrodzenia zawsze ustalają wysokość np. funduszu nagród 
zgodnie z ustawą oraz czy wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę 
dodatku motywacyjnego wynoszącą do 10% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia 
zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych ujmują w pełnej 
wysokości 10%. Ponadto zapytała czy wszyscy nauczyciele otrzymują dodatek 
motywacyjny.  
 
Dyrektorzy Placówek Oświatowych poinformowali, że ujmują w planie w pełnej 
wysokości 10%. 
 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu p. mgr Katarzyna Wypart 
poinformowała, że nauczyciele otrzymują  dodatek motywacyjny ale w różnej wysokości 
z zależności od dodatkowych obowiązków. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  
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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 VIII.60.2019 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

        

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
            i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z  
            wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  
            psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  
            zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

             Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska. Świadczenie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań gminy  
o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej 
rada gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W przedmiotowej 
uchwale - zgodnie z wymogami art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej – obok 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym kosztu za godzinę usług, określono również 
szczegółowe warunki częściowego i całkowitego zwalniania z opłat i tryb pobierania 
opłat. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję 
 
Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do godzinowej stawki 
odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 21 zł. Radna zapytała czy na terenie 
gminy ktoś korzysta z usług opiekuńczych i z usług opiekuńczych specjalistycznych.  
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna 
Piaskowska poinformowała, że osiem osób korzysta z usług opiekuńczych i trzy osoby  
z usług opiekuńczych specjalistycznych.  
 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała kto wykonuje usługi specjalistyczne. 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna 
Piaskowska poinformowała, że są to osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje 
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do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej, posiadają kwalifikacje pod kątem 
medycznym,  opieki nad osobami starszymi i psychicznie chorymi. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wilkowie zleca wykonywanie usług Polskiemu Komitetowi 
Pomocy Społecznej w Namysłowie. 

 
Radna p. Irena Marszałek zapytała kto weryfikuje kwalifikacje osób zatrudnianych  na 
terenie naszej gminy. 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna 
Piaskowska poinformowała, że jako Kierownik GOPS może zwrócić się do Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej o przekazanie informacji, dokumentów o posiadanych 
kwalifikacjach danej osoby.  
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała kto zatrudnia takie osoby.  
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna 
Piaskowska poinformowała, że zatrudnia Polski Komitet Pomocy Społecznej, a Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie tylko zleca wykonywanie usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych. 
 

Radna p. Irena Marszałek  zapytała o wysokość odpłatności z tytułu korzystania z usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – co w przypadku kiedy dochód 
osoby samotnej gospodarującej lub dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie 
zostanie przekroczony, skąd zostaną ściągnięte środki.  
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna 
Piaskowska poinformowała, Gmina płaci całość, a podopieczni dokonują wpłaty na 
dochody Gminy w wysokości zależnej od dochodu tej osoby. 
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała czy są jakieś zaległości w opłatach.  
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna 
Piaskowska poinformowała, nie ma  zaległości, odpłatność w 100 % jest regulowana.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania. 

 

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. 
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Uchwała Nr VIII.61.2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania, stanowi załącznik nr 14 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 zwiększeniem planu 
dochodów wynikającym z faktu powstania nadwyżki środków finansowych na 2019 r. 
pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
co z kolei powoduje potrzebę dokonania zmiany zapisów w planowanych wydatkach  
w ramach programu. Ww. środki przeznaczone będą na realizację zadań zawartych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na 2019 rok. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr II.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 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 VIII.62.2019 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 15 do protokołu. 
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Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze  
              bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wojciechowie stanowiącej  
              własność Gminy Wilków.  

 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki 

nieruchomościami p. Jadwiga Zmora, która poinformowała, że projekt uchwały 
opracowano w związku z tym, że współwłaściciel w ¼ części tej nieruchomości zwrócił 
się z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów przedmiotowej nieruchomości 
stanowiących własność Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała czym przedzielona jest działka nr 213 i nr 214. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że działki są przedzielone rowem 
melioracyjnym. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w Wojciechowie stanowiącej własność 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 VIII.63.2019 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wojciechowie stanowiącej własność 
Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie   
               nieruchomości położonej w Wilkowie. 

 

              Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Podinspektor ds. rolnictwa  
i gospodarki nieruchomościami p. Jadwiga Zmora, która poinformowała, że projekt 
uchwały opracowano w związku  z koniecznością przejęcia   działki na poszerzenie 
drogi wewnętrznej w celu wykonania bezkolizyjnego zjazdu, aby umożliwić prawidłowe 
włączanie się do ruchu drogowego drogi wojewódzkiej.     
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radny p. Jan Binerat zapytał czy nieodpłatne nabycie przez Gminę jest na całej 
szerokości działki.  
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Radna p. Irena Marszałek zapytała ile brakuje zgód właścicieli działek, żeby 
wybudować ścieżkę rowerową w kierunku Namysłowa. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że brakuje bardzo dużo zgód. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  nieruchomości położonej 
w Wilkowie. 
 

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 VIII.64.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie   
nieruchomości położonej w Wilkowie, stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 

 

Ad.17.  Wolne wnioski i zapytania. 
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał, który z wykonawców obecny czy poprzedni 
powinien naprawić zniszczoną, zapadniętą kostkę koło świetlicy wiejskiej w Pągowie. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zostanie to ustalone przy odbiorze 
inwestycji przez Komisję. 
 
Radny p. Rafał Smoleń zapytał odnośnie ścieżki rowerowej z Wilkowa w kierunku 
Namysłowa – ilu właścicieli gruntów się zgodziło, a ilu jeszcze nie. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zostanie sprawdzone. 
 
Głos zabrał Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu 
namysłowskiego p. Stanisław Jasyk, który zapytał czy Gmina ma wpływ na zamykanie 
zapory znajdującej się na rzece Widawa ponieważ gdy zapora jest zamykana to woda 
cofa się i płynie w stronę jego pola. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Gmina nie ma wpływu, rzeka jest 
własnością państwa i na spiętrzanie wody są potrzebne specjalne pozwolenia wodno-
prawne,  takie pozwolenia posiadają użytkownicy. 
 
Głos zabrał Radny p. Edward Szulakowski, który poinformował, że rów, który 
odprowadza nadmiar wody jest w kilku miejscach zatamowany przez tamy wybudowane 
przez bobry i stąd jest ten problem. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki poinformował,  
że Burmistrz Namysłowa dopłaca 300 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w żłobku, 
zamieszkałe na terenie Gminy Namysłów. Stwierdził, że na terenie Gminy Wilków nie 
ma żadnego żłobka, więc może warto iść za przykładem i podjąć uchwałę o dopłacie 
dla naszych dzieci uczęszczających do żłobków na terenie Gminy Namysłów.  
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W związku z powyższym poprosił o przygotowanie informacji, ile dzieci z terenu Gminy 
Wilków uczęszcza do żłobków na terenie Namysłowa. Ponadto zapytał w imieniu 
rolników – czy Wójt Gminy zamierza obniżyć stawkę podatku rolnego w ostatnim 
kwartale, czy nie.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że liczba dzieci zostanie sprawdzona 
natomiast w sprawie obniżenia ostatniej raty podatku rolnego sprawa zostanie rozezna.  
 

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi stwierdziła, że Pan Wójt  „oszukuje 
obietnicami”. Poinformowała, że w ubiegłym roku przed wyborami, w czasie kampanii 
wyborczej została zdemontowana tablica ogłoszeń znajdująca się przy kościele  
w Bukowiu ponieważ na terenie trwały prace. Prace zostały zakończone, plac oddany, 
minął już rok a tablicy nie ma dalej. Zdaniem Radnej Wójt Gminy ogranicza prawo 
mieszkańcom do korzystania z wiadomości publicznych ponieważ na terenie wsi 
Bukowie znajdują się tylko dwie tablice ogłoszeń. W związku z powyższym zapytała 
dlaczego do dnia dzisiejszego nie została zamontowana tablica na placu przy kościele 
w Bukowiu.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że przyjmuje informację, że dwie tablice 
ogłoszeń to za mało. Ponadto poinformował, że jest zamówiona tablica betonowa.  
 

Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że uważa, że jest to niewystarczająca 
odpowiedź i poruszy ten temat w dniu dzisiejszym na zebraniu wiejskim.  
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki zwrócił się z zapytaniem,  
że od września b.r. dzieci z naszych szkół miały korzystać z basenu w ramach zajęć  
z wychowania fizycznego. W związku z usterkami pływalni zajęcia dla dzieci zostały 
odwołane więc zapytał Wójta Gminy czy posiada informacje od kiedy basen będzie 
czynny oraz czy będzie brany pod uwagę inny basen.   
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że nie posiada informacji w jakim 
okresie zostanie naprawiony, nie jest brany pod uwagę wyjazd na inny basen.  

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się  
w Urzędzie Gminy w Wilkowie spotkanie z Przedstawicielami Polskiej Spółki 
Gazowniczej o pierwszym etapie  podłączenia gazu do Wilkowa od strony Namysłowa 
dla Firmy Agro-Efekt i do budynku Urzędu Gminy w Wilkowie. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb podziękował wszystkim za udział w Gminnych 
Dożynkach, które odbyły się w dniu 7 września w Bukowiu, szczególne podziękowania 
przekazał Paniom Radnym z Bukowia i Pani Sołtys Wsi Bukowie za pomoc  
w przygotowanie dożynek.  

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w dniu 19 października 2019 r.  
w Domu Kultury w Wilkowie odbędzie się Gminny Dzień Seniora.  
 
 

Radny p. Rafał Smoleń zapytał czy równolegle z Firmą Agro-Efekt i z budynkiem 
Urzędy Gminy będą podłączeni do instalacji gazowej  indywidualni odbiorcy. 
 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że nie, w najbliższym czasie dla 
mieszkańców osiedla będzie zorganizowane spotkanie z Przedstawicielami Polskiej 
Spółki Gazowniczej. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała jakie będzie ogrzewanie w Urzędzie Gminy po 
termomodernizacji.  
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w Urzędzie Gminy będzie założone 
ogrzewanie gazowe. 
 

Radny p. Jan Binerat podziękował Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy 
w Wilkowie za zaangażowanie w pozyskiwaniu środków m.in. na zakończoną 
inwestycję pn.: „Przebudowa drogi gminnej 1016 O ul. Zbożowa w Wilkowie”,  
na inwestycję pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z 
termomodernizacją” jednocześnie poprosił o dalsze pozyskiwanie funduszy na 
inwestycje. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że jeśli tylko pojawią się programy 
zewnętrzne, z których można pozyskać środki a Gmina może z nich skorzystać 
to bezwzględnie skorzysta i będzie korzystać.  
 
 

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  10  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  
VIII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 

            Przewodniczący  

                Rady Gminy  

          

                                                                                                  Grzegorz Hubicki  

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

             ds. obsługi organów gminy  

   

                         Dorota Czarna                  

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/1dedcff2-78bf-49ed-ad3a-88f6fa08275f
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/1dedcff2-78bf-49ed-ad3a-88f6fa08275f

