
 

 

Protokół Nr IX.2019 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia 8 listopada  2019 r. 
 

        
       Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1105 – 1330. 
       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 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, 
- 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. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.  
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na terenie Gminy Wilków na 2020 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków. 

12. Wolne wnioski i pytania. 
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
14. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.                                                   
                                              

Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki zwrócił się z pytaniem czy są 
wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zwrócił się do Rady Gminy w Wilkowie z wnioskiem  
o włączenie do porządku obrad sesji projektu uchwały o zmianie uchwały  
Nr XVI.122.2016  Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie  
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków”.  
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Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że jest przeciwna wprowadzeniu projektu 
uchwały do porządku obrad sesji ponieważ jest to bardzo obszerny materiał zawierający 
kilkadziesiąt stron a otrzymali go dopiero wczoraj. Radna uważa, że projekt uchwały 
najpierw powinien być skierowany na posiedzenie komisji w celu szczegółowego 
zapoznania się i omówienia a nie przekazany dzień przed sesją do zapoznania się.  
Ponadto Radna w swojej wypowiedzi odniosła się do zapisu ujętego w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków m.in.: w rozdziale: Powiązania PGN z 
dokumentami strategicznymi: „Polityka przestrzenna ujęta w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków, oprócz lokalnych 
uwarunkowań, wyznacza się także kierunki działań w zakresie rozwoju techniczno-
gospodarczego Gminy Wilków. Jako źródło energii odnawialnej proponowany jest 
rozwój energetyki wiatrowej, w związku z czym Studium wyznacza tereny pod 
elektrownie wiatrowe. Stwierdziła, że Studium od kilku lat jest w opracowaniu.  
Radni nie wiedzą jaki będzie końcowy kształt, co będzie zawierało. Następnie odniosła 
się do zapisu w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadań 
krótko/średnioterminowych, że są ujęte inwestycje, które nie są ujęte w  wieloletniej 
prognozie finansowej, jak np. przebudowa drogi osiedlowej w Lubskiej na kwotę 
600.000 zł a na prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie 
efektywności energetycznej i OZE  zaplanowano kwoty w wysokości 300 zł i 500 zł. 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w dniu 6 listopada b.r. Gmina 
otrzymała pozytywną opinię z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, że Rada  
Gminy może podjąć stosowną uchwałę w celu otrzymania środków zewnętrznych  przez  
Publiczną Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku  
na modernizację energetyczną budynku w roku 2020 i przez Gminę dla Publicznego 
Przedszkola w Idzikowicach również na modernizację energetyczną budynku.  
Wójt Gminy poinformował Radnych, że wprowadzone zmiany w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dotyczą tylko aktualizacji dokumentu poprzez wprowadzenie do 
harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. działań, pozostała część dokumentu 
pozostaje bez zmian, w takim kształcie w jakim został zatwierdzony przez Radę Gminy  
w 2016 r. Wójt Gminy poprosił Radnych aby nie utrudniali instytucjom aplikacji o środki 
zewnętrzne jednocześnie zwrócił się z prośbą o przyjęcie projektu uchwały do porządku 
obrad sesji. 

Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że podtrzymuje swoje stanowisko, aby nie 
przyjmować do porządku obrad sesji projektu uchwały o zmianie uchwały  
Nr XVI.122.2016  Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie  
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków” tym bardziej, że plan 
był uchwalony w 2016 r., w trakcie dwóch lat zmieniły się przepisy, w Radzie Gminy są 
nowi Radni, którzy z pewnością nie zapoznali się z planem. 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Wilków jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i każdy mógł się z 
jego treścią zapoznać. Ponadto poinformował, że plan obowiązuje na lata  
2016-2025. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek, która poinformowała, że jeśli 
Rada Gminy uzna, że należy zmienić zapisy w planie to wówczas należy podjąć 
działania w celu wspólnego wypracowania stanowiska, a w dniu dzisiejszym proponuje 
się  tylko wprowadzić zmiany dot. aktualizacji dokumentu.   
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Zgłoszono, że wystąpiła awaria systemu elektronicznego – Rada356. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie imienne w sprawie przyjęcia 
zmiany porządku obrad IX sesji.  

W  głosowaniu jawnym: 
Za przyjęciem porządku obrad IX sesji głosowało 10 radnych,  
przeciw – 2 radnych,   
wstrzymał się od głosowania  – 1 radny. 
 

W głosowaniu jawnym Rada Gminy w Wilkowie bezwzględną większością głosów 

przyjęto zmianę porządku obrad IX sesji. 

 

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

 
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XVI.122.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 czerwca 2016 r. w sprawie  przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Wilków” w porządku obrad jest pkt.12. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, 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. 
5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.  
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na terenie Gminy Wilków na 2020 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków. 

12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVI.122.2016  Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie  przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Wilków”. 

13.  Wolne wnioski i pytania. 
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
15. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.                                                   
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Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych: 

 

 na sesji w dniu 26 września 2019 r. Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben złożyła 
interpelacje dotyczące: wymiany oznakowania drogi powiatowej nr 1125 O na 
wjeździe do miejscowości Młokicie od strony wsi Pielgrzymowice; usunięcia 
krzewów z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1125 O na odcinku Lubska – 
Młokicie oraz ogólnopolskiego programu usuwania odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej. 
W dniu  4 października 2019 r. i  10 października 2019 r. zostały udzielone 
odpowiedzi na ww. interpelacje; 

 na sesji w dniu 26 września 2019 r. Radny p. Przemysław Bałachowski złożył 
interpelację w sprawie przeprowadzenia oględzin drzew rosnących w pasie 
drogowym drogi gminnej w miejscowości Pszeniczna. 
W dniu  4 października 2019 r. została udzielona odpowiedź na ww. interpelację. 

 w dniu 8 października 2019 r. do wiadomości Rady Gminy w Wilkowie wpłynęło 
pismo od Wójta Gminy stanowiące odpowiedź na pismo wniesione przez 
Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN dot. przekazania 
materiałów o charakterze informacyjnym związanych ze stosowaniem szczepionek 
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). 
 

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

 

 

1) 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 24 października 2019 r. odbyło się posiedzenie 
Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych, porządek obrad dotyczył informacji  
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. Dyrektorzy placówek 
oświatowych stosownie do art. 11 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe przygotowali 
pisemną informację o stanie realizacji zadań oświatowych swojej jednostki za ubiegły 
rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Ponadto w informacji uwzględnili 
następujące zagadnienia: kadra dydaktyczna, liczba dzieci, baza lokalowa, praca 
dydaktyczna z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na 
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nadzór pedagogiczny 
sprawowany przez kuratora oświaty, praca wychowawczo-opiekuńcza, zajęcia 
pozalekcyjne prowadzone przez szkołę, olimpiady i konkursy (miejsca i laureaci), 
osiągnięcia sportowe (miejsca i laureaci), dożywianie dzieci, współpraca z rodzicami, 
realizacja projektów ze środków zewnętrznych, pozostałe zagadnienia specyficzne dla 
placówki. 
 

Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Problemów 
Społecznych celem uzupełnienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2018/2019 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu zapytała: 
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 czy szkoła jako placówka oświatowa może zbierać pieniądze na swoje potrzeby  
lub organizować zbiórkę publiczną; 

 ile pieniędzy zebrała Rada Rodziców na remont sali informatycznej i zakup 
komputerów; 

 ile brakuje środków na remont pracowni komputerowej. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowiu p. mgr Katarzyna Wypart poinformowała: 

 Rada Rodziców może zajmować się działalnością związaną ze zbiórką publiczną na 
cele edukacyjne i religijne zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności publicznej i wolontariacie; 

 Rada Rodziców dysponuje kwotą 20.000 zł, zbiórka nadal trwa, będzie 
organizowana zabawa andrzejkowa, z której dochód będzie przeznaczony na 
remont sali informatycznej i zakup komputerów. Ponadto poinformowała, że szkoła 
otrzymała dofinansowanie z fundacji WELUX w kwocie 7.000 zł.  

 Firma zewnętrzna złożyła ofertę dot. remontu pracowni komputerowej w wysokości 
47.997 zł brutto, jednak oferta może ulec zmianie ponieważ była złożona na tzw. 
konkretny dzień a nie doszło do skutku wykonanie. Ponadto poinformowała,  
że w ofercie remontu sali nie wzięto pod uwagę  wymiany nawierzchni podłogi, 
wykonania gładzi i pomalowania ścian, wymiany oświetlenia i zamontowania rolet.  
Koszt dodatkowych prac to 35.000 zł. W związku z tym cały koszt remontu pracowni 
informatycznej wyniósłby ok. 87.000 zł, szkoła posiada 27.000 zł, brakuje  
ok. 60.000 zł. 

 
 

           2) informacja ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg i  
                Wniosków, Komisji  Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji  
                Oświaty i Problemów Społecznych  Rady Gminy w Wilkowie; 
 

Radny p. Marcin Bochniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował,  
że w dniu 4 listopada 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 IX 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. 
 
 

Ad.3.  Wpłynęła interpelacja od Radnej p. Doroty Szymczyk-Bęben.  
 

Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben zapoznała obecnych na sesji z treścią złożonej 
interpelacji. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że udzieli odpowiedzi na interpelację  
Radnej p. Doroty Szymczyk-Bęben. Poinformował, że zgadza się z informacjami 
zawartymi w interpelacji, dlatego w dniu dzisiejszym Radni i Sołtysi otrzymają w formie 
papierowej informację dla rolników dot. programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” o następującej 
treści: „Wójt  Gminy Wilków informuje, że Gmina Wilków planuje ubiegać się o 
dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Warunkiem koniecznym wzięcia 
udziału w programie jest przeprowadzenie na terenie gminy inwentaryzacji folii 
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rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Inwentaryzacja 
będzie prowadzona poprzez przyjmowanie od rolników indywidualnych zgłoszeń. 
Formularz zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Gminy Wilków w Referacie Gospodarki 
Komunalnej w pok. nr 3B, na stronie internetowej www.wilkow.pl oraz u Sołtysów. 
Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 
11, 46-113 Wilków w terminie do 25.11.2019 r.”.  
W związku z powyższym zapytał Radną p. Dorotę Szymczyk-Bęben czy ma jeszcze raz 
udzielić odpowiedzi na złożoną interpelację. 
 
Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben odpowiedziała, że nie. 
 
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: 

 sprawa zdewastowanych przystanków autobusowych w Bukowiu i w Idzikowicach 
została zgłoszona na Policję i prowadzone są czynności. Straty zostały oszacowano 
na kwotę ok. 5.800 zł; 

 o uroczystym otwarciu zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum rekreacji i aktywnego 
wypoczynku w Wilkowie - Etap II” dla mieszkańców; 

 o prowadzonych rozmowach z gminami z powiatu namysłowskiego  nt. zawiązania 
związku międzygminnego,  który zajmowałby się gospodarką śmieciową, od 
członków związku mogą być odbierane odpady komunalne – śmieci bez ogłaszania 
przetargu na ich odbiór; 

 w dniu 22 listopada 2019 r. w NSA odbędzie się rozprawa dot. podatku od 
nieruchomości od farm wiatrowych, o treści wyroku Radni zostaną poinformowani.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania do 
sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania 
uchwał Rady Gminy. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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 Gminy p. Grzegorz Hubicki na podstawie pisma  
Nr RG.0043.18.2019.DC z dnia 31.05.2019 r. przedstawił informację o wynikach  analizy 
oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wilków za rok 2018. 
Ponadto poinformował o otrzymanych pismach od Wojewody Opolskiego i z Urzędu 
Skarbowego w Namysłowie dot. analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018 i na 
początek kadencji 2018-2023 złożonych przez Wójta Gminy Wilków i 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Radnych Gminy Wilków. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że pisma skierowane  
do Rady Gminy znajdują się w biurze obsługi Rady Gminy. 
 
Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb na podstawie pisma Nr KS.2124.15.2019.DC z 
dnia 31.05.2019 r. przedstawił informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych 
za 2018 rok złożonych przez osoby określone w art. 24h ust. 3 ustawy o samorządzie 
gminnym. 
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Ad.6. Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Radni otrzymali informację  
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. W związku z 
powyższym zwrócił się z zapytaniem do Radnych czy są pytania do przedstawionej 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
 

Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że po zapoznaniu się z informacją  
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 brakuje informacji  
w jakich godzinach czynna jest świetlica w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu. 
Następnie Radna w swojej wypowiedzi odniosła się do zapisów w informacji: w tabeli  
Nr 1. Stan organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. Stan na 
dzień 30.06.2018 r. Zdaniem Radnej nie zgadza się ogólna liczba dzieci w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Idzikowicach. Ponadto poinformowała, że w tabeli Nr 4. 
Koszty utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach w 2018 r. w pozycji dot. 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie – klasy podstawowe i gimnazjalne jest 
nieprawidłowe wyliczenie kosztu na jednego ucznia ponieważ nie są wliczeni uczniowie  
z trzech klas gimnazjalnych wykazanych w tabeli Nr 1. W związku z powyższym 
poprosiła o przygotowanie wiarygodnej informacji.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że poprosi Dyrektorów Szkół  
o przygotowanie wyjaśnienia i uzupełnienia informacji. 
 

Radny p. Rafał Smoleń zapytał o różnice dot. kosztów utrzymania ucznia  
w poszczególnych placówkach w 2018 r. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb i Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek 
poinformowali, że koszt utrzymania jednego ucznia tj. średnia arytmetyczna czyli koszt 
utrzymania dzielony na liczbę uczniów w placówce. Ponadto Skarbnik Gminy 
poinformowała, że różnice wynikają również z tego, że w przedszkolu w Wilkowie jest 
stołówka tylko dla dzieci z przedszkola natomiast w Idzikowicach stołówka jest 
wyłączona z kosztów ponieważ korzystają z niej dzieci z przedszkola,  ze szkoły  oraz 
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu i dlatego koszt jest niski. 
 

Radny p. Marcin Bochniak w swojej wypowiedzi odniósł się do zapisu w tabeli Nr 6. 
Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego w % w roku szkolnym 2018/2019 klas 
gimnazjalnych w województwem opolskim. Poinformował, że w tabeli ujęte są tylko 
wyniki naszych uczniów a brakuje danych z wynikami z województwa. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że poprosi Dyrektora Szkoły  
o uzupełnienie informacji. 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wilków w roku szkolnym 
2018/2019, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Ad.7. 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 zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących w 
związku z pismami Wojewody Opolskiego informującymi o zwiększeniu lub 
zmniejszeniu dotacji na zadania własne i zlecone gminie. 
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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 13 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 7 do protokołu. 
 
 

 

Uchwała Nr IX.65.2019 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  8 do protokołu. 

 

Ad.8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w  
            Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
            Wilków na 2019 rok. 

 

           Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się zmiany:  
1) w dochodach budżetowych polegające na  zwiększeniu w związku ze    
      zwiększonymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami   
      komunalnymi; 
2)  w wydatkach budżetowych zmienia się plan wydatków: 

a) na wniosek kierownika GOPS w celu dokonania zmian pomiędzy rozdziałami 
852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina; 

b) w związku ze zmianami uchwał dot. wydatków z funduszy sołeckich w 
Sołectwach Bukowie, Jakubowice i Pszeniczna; 

c) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od 
kredytów oraz na zmianę  Programu Gospodarki Niskoemisyjnej; 

d) w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

3) w związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach urealniono 
załączniki do budżetu dotyczące udzielanych dotacji i wydatków dokonywanych  
z funduszy sołeckich. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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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 13 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –  0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała Nr  IX.66.2019 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. 

 
 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
            nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2020 rok. 

  
 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który 
poinformował, że stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku 
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane  w górę do pełnych groszy 
(wskaźnik wzrostu wynosi 1,8 %). Uchwalone przez Radę Gminy stawki nie mogą 
przekroczyć górnych granic stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów.  
Następnie Wójt Gmin p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Rady Gminy omawiany był projekt uchwały z proponowanymi stawkami podatku 
na 2020 r. Radni w swoich wypowiedziach byli za tym, aby obniżyć stawki podatku i 
wspólnie wypracowano stanowisko odnośnie stawek podatku od nieruchomości.  
Następnie Wójt Gminy przedstawił stawki podatku na 2020  r. w porównaniu z 
ogłoszonymi przez Ministra Finansów i stawkami obowiązującymi w 2019 r. wg 
poniższej tabeli: 

 
 

Wyszczególnienie 
Stawki Min. 

Fin. 
na 2019 r. 

w zł 

Uchwała 
na  2019 r. 

w zł 

Stawki 
Min. Fin. 

na 2020 r. 
w zł 

Projekt 
uchwały 

na  2020r. 
w zł 

1)  Podatek od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 

0,93 0,91 0,95 0,94 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych od 1 ha powierzchni 

4,71 4,63 4,80 4,75 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni  

0,49 0,36 0,50 0,40 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o 
którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1528 i 1566) i 
położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

3,09 3,09 3,15 3,15 
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zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego od 1 m2 powierzchni 

2) Podatek od budynków i ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowe 0,79 0,77 0,81 0,79 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 

23,47 22,30 23,90 23,50 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 
1 m2 powierzchni użytkowej 
 

10,98 10,94 11,18 11,18 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 
powierzchni użytkowej 

4,78 4,76 4,87 4,85 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni użytkowej 

7,90 7,71 8,05 7,99 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że proponuje się obniżyć stawkę 
podatku od sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do 0,5% wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. Od pozostałych budowli stawka wynosiłaby 2 %.  
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Radna p. Magdalena Łambucka poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy długo dyskutowano, padały różne propozycje, szukano dobrego 
rozwiązania,  wiedząc, że zwiększenie stawek podatków zawsze powoduje 
niezadowolenie i odzew mieszkańców gminy. W związku z powyższym Radna zwróciła 
się do Pana Wójta Gminy o przedstawienie mieszkańcom argumentów, które wpływają 
na to, że należy zwiększyć stawki podatku.  

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zgodnie z nowelizacją Karty 
Nauczyciela od 1 września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększyło się o 
9,6 %. Podwyżka została  wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem  
od 1 września 2019 r., natomiast od 1 stycznia 2020 r. płaca zasadnicza minimalna 
wzrośnie z 2250 zł do 2600 zł, a to będzie oznaczało podwyżki dla pracowników 
administracji i obsługi szkół i przedszkoli. Wójt Gminy poinformował, że skutek podwyżki 
w oświacie na 2020 r. będzie wynosił około 1.500.000 zł. Dlatego obniżanie stawek 
podatku spowoduje, że w budżecie na 2020 r. nie zostaną zabezpieczone środki na 
wynagrodzenia.  
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że co roku powtarza przy 
omawianiu projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
nieruchomości na terenie Gminy Wilków, żeby wszystkich podatników traktować 
jednakowo i ustalać podatki na jednym poziomie Poinformował, że na dzień dzisiejszy 
tak się nie dzieje, ponieważ nie został przygotowany projekt uchwały w sprawie 
obniżenia podatku rolnego, dlatego nie akceptuje proponowanych stawek podatków na 
2020 rok.  
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Radna p. Irena Marszałek zapytała kto może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą  
w sprawie podatku rolnego, czy jest to tylko w kompetencji Wójta Gminy.   
 
Radca Prawny p. mgr Dagmara Bak poinformowała, że zgodnie z zapisem w  § 17. 
Statutu Gminy Wilków: „Inicjatywę uchwałodawczą posiada Wójt Gminy, stałe komisje 
Rady, kluby radnych, Radny oraz grupa mieszkańców gminy, o której mowa w art. 41a 
ustawy o samorządzie gminnym.” Natomiast zgodnie z art. 233 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu 
uchwały budżetowej, zmiany uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi 
jednostki samorządu terytorialnego.  W sprawach podatkowych nie ma ograniczeń jeśli 
chodzi o inicjatywę uchwałodawczą. 

 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Wilków na 2020 rok. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych,  
przeciw – 5 radnych,   
wstrzymało się od głosowania  – 3 radnych. 
 
Uchwała nie została podjęta.  
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 11 do protokołu. 

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków  
            z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność               
            pożytku publicznego na rok 2020. 

              
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który 
poinformował, że projekt uchwały opracowano w związku z ustawowym obowiązkiem 
samorządu gminnego dotyczącym współpracy z organizacjami pozarządowymi 
określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z 
ustawą na Radzie Gminy spoczywa obowiązek uchwalenia rocznego programu 
współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, których działalność związana jest z 
realizacją zadań publicznych Gminy. Wobec ustawowego obowiązku opracowania 
prawnych ram współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 
przyjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne i uzasadnione. 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała czy w konsultacjach społecznych mogą brać udział 
wszyscy czy tylko organizacje pozarządowe. 
 
Radca Prawny p. mgr Dagmara Bak poinformowała, że zgodnie zapisem w uchwale  
Nr Xl/243/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 
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organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w § 2. 1. Konsultacje 
przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji. 2. Wynik konsultacji nie jest 
wiążący dla organów Gminy. 3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość 
uczestniczących w nich organizacji. 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są 
działające na terenie Gminy Wilków organizacje.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2020. 

 

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 12  do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX.67.2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020, stanowi załącznik nr  13 do protokołu. 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania  
             wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków.   

 

    Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła p.o. Kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej  p. mgr Krzysztofa Golec-Pianka, która poinformowała, że zgodnie z art. 19 
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków, Rada Gminy, na podstawie projektów regulaminów 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.  
Po dokonaniu analizy projektu przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. oraz Gminy Wilków, Rada Gminy w Wilkowie 
opracowała projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Wilków. Przedmiotowy projekt zostaje przekazany do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Po uzyskaniu 
stosownej opinii Rada Gminy będzie uprawniona do uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do zapisów zawartych  
w § 15 ust. 1.2 i 4. Zdaniem Radnej powinien być zapis, że reklamacja może być 
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zgłaszana również w formie elektronicznej oraz rozpatrzenie reklamacji powinno być 
zdecydowanie w terminie krótszym niż proponowany termin w projekcie uchwały  tj.  nie 
dłuższy jednak niż 14 od dnia złożenia w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego lub doręczenia jej w inny sposób. Radna zapytała czy coś się stanie 
jeżeli Rada Gminy nie podejmie na dzisiejszej sesji ww. projektu uchwały. 
 

Radca Prawny p. mgr Dagmara Bak poinformowała, że Regulamin dostarczania  
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków przekłada Zakład Wodociągów 
i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o w Namysłowie i najbardziej się orientuje jak 
to działa w praktyce. Poinformowała, że jeśli jest zapis 14 dni to jest najdłuższy termin 
do rozpatrzenia reklamacji, ale na pewno są reklamacje, które Zakład rozpatruje bez 
zwłoki. Radca Prawny poinformowała, że proponowany zapis w projekcie uchwały: 
reklamacja powinna być zgłaszana w formie pisemnej nie ogranicza złożenia reklamacji 
w formie elektronicznej lub telefonicznej.  Ponadto poinformowała, że jeśli Rada Gminy 
nie podejmie projektu uchwały to Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” 
Sp. z o. o w Namysłowie musiałby przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie zmieniony 
projekt Regulaminu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków. 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymał się od głosowania  – 1 radny. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 

 
 

 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 14 do protokołu. 

Uchwała Nr IX.68.2019 w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 

 

Ad.12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVI.122.2016 Rady Gminy w Wilkowie z  
            dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej                    
            dla Gminy Wilków”. 

 
            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Inspektor ds. pozyskiwania  
i rozliczania funduszy p. mgr Tomasz Kin, który poinformował, że Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju 
gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie 
efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Czynności te w konsekwencji mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy 
poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Kluczowym 
elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących 
określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, wdrożenia 
nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala Gminie Wilków, jej podmiotom 
oraz mieszkańcom pozyskać fundusze unijne na działania takie jak: termomodernizacja 
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budynków, czy wdrażanie inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. 
Ostatecznie opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej podniesie szanse Gminy i 
innych podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków 
krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i funduszy ochrony środowiska. 
Wprowadzone zmiany w PGN dotyczą aktualizacji dokumentu poprzez wprowadzenie 
do harmonogramu rzeczowo-finansowego działań krótko/średnioterminowych i 
długoterminowych następujących zadań: Modernizacja energetyczna budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku 
(2020), Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach 
(2021). Zadania te zostały złożone w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność 
energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-
2020. Zgodnie z uwagami otrzymanymi przez WFOŚiGW w Opolu dokonano 
aktualizacji wskaźników, harmonogramu rzeczowo-finansowego pod kątem zadań 
zrealizowanych oraz dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym.  
Ponadto poinformował, że brak wspomnianych inwestycji w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej spowoduje odrzucenie wniosku o dofinasowanie na etapie oceny 
merytorycznej wniosku. Poinformował, że Gmina po złożeniu wniosku rozpoczęła  
w dniu 17.09.2019 r. konsultacje z WFOŚiGW w Opolu, a w dniu 6.11.2019 r. otrzymała 
wstępną opinię. W związku z powyższym taki był tryb przygotowywania zmian w planie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Magdalena Łambucka zapytała o jakie dofinansowanie stara się Gmina, jak 
procentowo to wygląda, ile wkładu własnego musimy mieć oraz dlaczego wcześniej 
tych dwóch inwestycji nie ujęto w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że jest to dofinansowanie w 85 % tj. ok. 
600.000 zł na modernizację energetyczną budynku Publicznego Przedszkola w 
Idzikowicach a kosztorys jest na kwotę 700.000 zł. Poinformował, że na etapie 
opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie ujęto tych inwestycji ponieważ nie 
wiadomo było, że będą nabory na takie zadania. Ponadto poinformował, że Dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku 
zwróciła się z informacją, że chce złożyć wniosek o modernizację energetyczną 
budynku ale bez dokonania dzisiejszych zmian w planie nie otrzymają dofinansowania. 
  
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że dalej wnioskuje, żeby projekt uchwały nie 
był podejmowany na dzisiejszej sesji tylko przedłożony na posiedzeniu komisji w celu 
przedyskutowania.  
 
Radny p. Jan Binerat zapytał jakie będą konsekwencje jeśli Rada Gminy dzisiaj nie 
podejmie uchwały.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że konsekwencje będą takie, że jeśli 
nie będzie ujętych w planie tych dwóch zadań to nie otrzymają dofinansowania. 
 
Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy p. mgr Tomasz Kin uzupełniając 
wypowiedź Wójta Gminy poinformował, że jeśli na etapie merytorycznego rozpatrywania 
wniosku nie będziemy posiadać pozytywnej opinii do uchwały o zmianie uchwały  
Nr XVI.122.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków” to nie możemy starać się  
o dofinansowanie.  
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Radna p. Irena Marszałek i Radna p. Magdalena Łambucka zapytały do kiedy należy 
składać wnioski.  
 
Inspektor ds. ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy p. mgr Tomasz Kin poinformował, 
że nie ma podanego terminu ponieważ wnioski ocenia Marszałek Województwa 
Opolskiego, zgodnie z harmonogramem oceny na uzupełnienie wniosku mamy kilka dni 
więc musimy posiadać pozytywną opinię wydaną przez WFOŚiGW w Opolu do 
uchwały.  
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki który poinformował, że 
wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały pomimo, że bardzo późno ale mieli możliwość 
zapoznania się z treścią. W związku z powyższym zwrócił się do Radnych o zadawanie   
pytań jeśli mają jeszcze jakieś wątpliwości.  
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski poinformował, że to nie jest pierwszy raz kiedy otrzymują 
ważne projekty uchwały dzień przed sesją lub w dniu sesji. W związku z powyższym 
zapytał dlaczego. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że rozumie Radnych ale nie zależy to 
od niego, opinię  WFOŚiGW w Opolu przesłał dopiero w dniu 6 listopada 2019 r.  
 
Radna p. Irena Marszałek stwierdziła, że Radni powinni być wcześniej poinformowani, 
że plan został przesłany do WFOŚiGW w Opolu w celu akceptacji a Radni powinni 
otrzymać projekt uchwały aby mieć czas do zapoznania się z jego treścią. Zdaniem 
Radnej wtedy nie było by takiej sytuacji jak jest dzisiaj. 
 
Radny p. Tomasz Kraus w swojej wypowiedzi poinformował, że jak dobrze pamięta to 
trzy lata temu przy podejmowaniu uchwały wypowiedział się na nie, ze względu na 
zapisy dot. farm wiatrowych i w tym momencie jakby miał powiedzieć tak, bo chodzi  
o inwestycję  modernizację przedszkola to by się kłóciło z tym, co wcześniej powiedział. 
Zdaniem Radnego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków jest wiele 
zapisów, z którymi nowi Radni powinni się zapoznać i jeszcze raz wspólnie 
przeanalizować, żeby mieli świadomość tych zapisów, które  tam się znajdują. 
Poinformował, że kolejny raz jest przeciwny takiej gospodarce niskoemisyjnej jaka jest 
zawarta w projekcie. 
 

Radny p. Tomasz Kraus poprosił o kilkuminutową przerwę w obradach Rady Gminy. 

 
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. 
 
Głos zabrał Radny p. Tomasz Kraus, który podziękował za przerwę, stwierdził, że była 
potrzebna, uspokoiła emocje związane z projektem uchwały. Poinformował, że zależy 
Radnym, żeby utrzymać inwestycje, które są zaplanowane. Ponadto poinformował, że 
przed przerwą był na nie a teraz zagłosuje na tak ponieważ chce aby inwestycje zostały 
zrealizowane. Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, że widzi jakie emocje niesie 
za sobą ten projekt uchwały i jaka jest duża potrzeba aby przeanalizować  jeszcze raz 
na kolejnych posiedzeniach komisji.  W związku z powyższym zwrócił się do Wójta 
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Gminy o pomoc w tej sprawie. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w każdym czasie można zmienić 
plan.  
 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr XVI.122.2016  Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 czerwca 2016 r. w sprawie  przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
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 16 do protokołu. 
 
Uchwała Nr IX.69.2019 o zmianie uchwały Nr XVI.122.2016  Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie  przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Wilków”, stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 
 

 

Ad.13.  Wolne wnioski i zapytania. 
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał, kiedy zostanie naprawiona droga tzw. 
„kasztanówka” w Pągowie, która została  zniszczona  przez wykonawcę inwestycji oraz 
zniszczona, zapadnięta kostka koło świetlicy wiejskiej w Pągowie. Ponadto zapytał czy 
na bieżąco sprawdzany jest monitoring terenu znajdującego się koło drogi tzw. 
„kasztanówki” ponieważ widział, że są tam składowane części podchodzące od 
samochodów. Radny zapytał również dlaczego w projekcie przebudowy świetlicy 
wiejskiej w Pągowie nie została ujęta budowa kominka. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zostało wysłane pismo  
do wykonawcy, natomiast sprawa monitoringu terenu zostanie sprawdzona  
i wyjaśniona.  Wójt Gminy poinformował, że w budownictwie odchodzi się od budowy 
kominków, ale jeżeli będzie potrzeba to zostanie zamontowany piec kominowy tzw. 
koza. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 
19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw wprowadzono szereg istotnych zmian do gminnych systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi m.in.: wprowadzono możliwość proporcjonalnego 
zwolnienia z części opłaty nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących we własnym zakresie bioodpady (odpady kuchenne  
i zielone) - warunek bezwzględny to posiadanie na nieruchomości kompostownika; 
dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności  
i w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie  
od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może 



17 

 

być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na 
dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Wójt Gminy poinformował, 
że zmiana częstotliwości odbierania odpadów spowoduje, że będzie konieczność 
podwyższenia stawki w gminie.  Ponadto Wójt Gminy poinformował, że Gmina 
otrzymała informację od Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” w Namysłowie, że od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie cena za wywóz jednej 
tony nieczystości komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Gotartowie z 345 zł na  minimum  550 zł; koszt obejmuje transport, 
przyjęcie i zagospodarowanie odpadów. W związku z powyższym konieczne będzie 
podwyższenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
mieszkańców Gminy Wilków. 
 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał czy jest możliwość odbierania od gospodarstw 
jednoosobowych lub dwuosobowych odpadów komunalnych raz w miesiącu. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że nie ma możliwości ponieważ 
zgodnie  z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw od kwietnia do października częstotliwość odbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków 
wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych.  
 

Radny p. Rafał Smoleń zapytał czy stawka odbierania odpadów komunalnych będzie 
inna w miesiącach od kwietnia do października a inna w pozostałych miesiącach.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że przez cały rok będzie obowiązywała 
jedna stawka. 
 

Sołtys Wsi Pielgrzymowice p. Sebastian Urbanek zapytał czy jest możliwość 
zapoznania się z treścią interpelacji i petycji radnych w Biuletynie Informacji Publicznej 
lub na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że jest możliwość. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Gmina otrzymała pismo od 
Wojewody Opolskiego z prośbą o potwierdzenie gotowości realizacji inwestycji na 
przebudowę drogi w Wojciechowie w 2019 r. Z uwagi na okres zimowy oraz 
konieczność ogłoszenia przetargu zwróciliśmy się z prośbą o możliwość uzyskania 
płatności zaliczkowej dofinansowania oraz możliwość wydłużenia okresu realizacji 
inwestycji do maja 2020. Czekamy na akceptację wniosku przez Wojewodę.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował i zaprosił Radnych, Sołtysów oraz 
zaproszonych gości obecnych na sesji na uroczystą Mszę Świętą z okazji Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się w dniu 11 listopada w Kościele 
Parafialnym p.w. św. Mikołaja w Wilkowie o godz. 1200, a następnie do Publicznej 
Szkoły Podstawowej SPSK w Dębniku, gdzie o godzinie 1600 zostanie zorganizowane 
Ognisko Patriotyzmu.  
 

Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego  
p. Stanisław Jasyk zapytał jaka jest powierzchnia gminy a jaka jest suma 
opodatkowanej powierzchni. 
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Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Wilkowie p. mgr Alina 
Palińska poinformowała, że są grunty, które nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z 
ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawą o podatku rolnym, są to grunty 
zwolnione. Poinformowała, że podatek jest naliczany zgodnie z ustawą na podstawie 
danych z ewidencji przekazanych przez starostwo powiatowe. Ponadto wyjaśniła 
procedurę kontroli podatkowej np. w sprawie nieprawidłowo złożonej deklaracji na 
podatek rolny.  
 

Radny p. Marcin Bochniak zapytał czy do końca roku uda się zamontować lampę na 
osiedlu w Idzikowicach w ramach środków z funduszu sołeckiego.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że tak. 
 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał w imieniu mieszkańców ul. Zaułek w Pągowie 
czy jest możliwość zamontowania lampy. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że mieszkańcy w tej sprawie złożyli 
pismo w Urzędzie Gminy. Sprawa jest analizowana. 
 

Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben zgłosiła, że w drodze powiatowej z Młokicia do 
Pielgrzymowic z dnia na dzień powstaje coraz więcej dziur, w szczególności duża 
dziura znajduje się koło mostu, co zagraża bezpieczeństwu. Ponadto poinformowała, że 
koło pierwszego mostu od strony Pielgrzymowic znajduje się złamane drzewo i olbrzymi 
konar wisi nad mostem.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Gmina wystąpi z pismem do 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 
 

Sołtys Wsi Pielgrzymowice p. Sebastian Urbanek zapytał ile dróg powiatowych na 
terenie gminy było dofinansowanych przez gminę. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że gmina tylko dofinansowywała 
inwestycje dot. budowy chodników. 

 
Sołtys Wsi Pielgrzymowice p. Sebastian Urbanek stwierdził, że jeśli Gmina zadeklaruje 
wkład w remont drogi na odcinku Młokicie – Pielgrzymowice to efekt petycji Radnej i 
Sołtysów zdecydowanie będzie miał większą moc i efekt. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w związku z niepodjęciem uchwały 
podatkowej to na dzień dzisiejszy środki mogą być jeszcze zmniejszone. 
 

Sołtys Wsi Pielgrzymowice p. Sebastian Urbanek poinformował, że mieszkańcy 
Młokicia i Pielgrzymowic potrzebują dużego wsparcia ze strony Wójta Gminy ponieważ 
są mieszkańcami gminy, którą zarządza. Zdaniem Sołtysa Wsi Pielgrzymowice  
nieważne jest to, że jest to droga powiatowa ponieważ Wójt Gminy powinien dbać o 
mieszkańców w równym stopniu. Droga z Młokicia do Pielgrzymowic jest również 
ważną jak inne drogi. 
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zarządcą drogi jest Starostwo 
Powiatowe. Poinformował, że w budżecie brakuje środków na ten cel. Ponadto 
poinformował, że w pierwszej kolejności są i będą  wykonywane drogi gminne. 
 

Radny p. Tomasz Kraus w swojej wypowiedzi nawiązał do tematu dróg powiatowych  
i gminnych. W związku z powyższym zapytał jaki jest mechanizm przejęcia drogi 
powiatowej na drogę gminną. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że nie ma możliwości prawnej, żeby z 
wyższej kategorii przekształcić na niższą. 
 

Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben poinformowała, że na portalu społecznościowym 
jednego radnego powiatu namysłowskiego była zamieszczona informacja, że jest 
wykonywana ekspertyza mostu w Młokiciu. W związku z powyższym zapytała czy to 
jest prawda. 

 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że nie ma takiej wiedzy ale zorientuje 
się. 
 

Radny p. Rafał Smoleń zgłosił, że powstało kilka dziur w chodniku na ulicy Kolejowej  
w Wilkowie od drogi wojewódzkiej w kierunku przedszkola.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zostanie  to sprawdzone. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki zapytał czy Gmina 
wystąpiła z zapytaniem do wojewody w sprawie budowy stacji meteorologicznej.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował,  że koszt budowy stacji to kwota ok. 
8.000 zł. Stacja nie jest bezobsługowa. Poinformował, że posiada informacje, że jest 
taki model stacji, że wystarczałaby jedna na terenie całego powiatu namysłowskiego.  
Akces w sprawie budowy stacji na chwilę obecną zgłosił Burmistrz Namysłowa i Wójt 
Gminy Pokój i będziemy prowadzić rozmowy w tej sprawie.  

 
 

Ad.14. 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  13  radnych, 
przeciw – 0 , 
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

 
 

 
 
 
 



20 

 

 
 
 

Ad.15. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
IX sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 

 

 

 

            Przewodniczący  

                Rady Gminy  

          

                                                                                                  Grzegorz Hubicki  

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

             ds. obsługi organów gminy  

   

                         Dorota Czarna                  
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