
 

 

 

Protokół Nr X.2019 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia 6 grudnia 2019 r. 
 

        
       Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1205 – 1300. 
       Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych (1 radny przybył na obrady 
sesji  w trakcie omawiania pkt. 4) - 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, 
- Sekretarz Gminy     - Pani mgr Irena  Wagner-Cichosz, 
- 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. 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. 

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

7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VIII.61.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
26 września 2019 r. 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. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego    nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 
2020. 
 

9.  Wolne wnioski i pytania. 
 

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

11.  Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.                                                   
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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 wyłączenie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy 
kształcenia nauczycieli w roku 2020. Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie ze stanowiskiem 
Radcy Prawnego najpierw należy uchwalić budżet na 2020 r. a następnie ww. projekt 
uchwały.  
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie wniosek  
w sprawie zmiany porządku obrad X sesji.  
 

W  głosowaniu jawnym:  
Za przyjęciem porządku obrad X sesji głosowało 13 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
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. 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. 

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

7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VIII.61.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
26 września 2019 r. 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. 
 

8.  Wolne wnioski i pytania. 
 

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

10.  Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.                                                   
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Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych: 

 

 na sesji w dniu  8 listopada 2019 r. Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben złożyła 
interpelację w sprawie usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności 
rolniczej. 
W dniu 8 listopada 2019 r. podczas sesji Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb udzieli 
odpowiedzi na interpelację  Radnej p. Doroty Szymczyk-Bęben. Ponadto w dniu  
18 listopada 2019 r. została udzielona odpowiedź na ww. interpelację zgodnie  
z zapisem w § 21 ust.7 Statutu Gminy Wilków. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że pismo skierowane  
do Rady Gminy znajduje się w biurze obsługi Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki poprosił 
Przewodniczącego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy o przedstawienie 
informacji z przeprowadzonych posiedzeń. 
 
 

 

 

 

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

Radny p. Edward Szulakowski – Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w Wilkowie poinformował, że w dniu 28 listopada 2019 r. odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej  
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych, na 
którym omówiono projekt uchwały dotyczący stawek podatków i opłat lokalnych na  
2020 r. 
Następnie poinformował, że w dniu 2 grudnia 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej   i Rozwoju 
Gospodarczego oraz Komisji ds. Oświaty i Problemów  Społecznych, na którym 
omówiono projekty uchwał na X sesję. Ponadto poszczególne komisje Rady Gminy 
podjęły uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków na 2020  
rok. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania  
do sprawozdania przedstawionego przez Przewodniczącego wspólnego posiedzenia 
Komisji Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji z posiedzeń. 
 
 

Ad.3.  Interpelacji nie wniesiono. 
 
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 otwarciu ofert na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości 
Wojciechów”;  
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 dokonano weryfikacji naszego wniosku przez Wojewodę Opolskiego w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi 
relacji Bukowie – Gorzesław”. Gmina znalazła się na liście podstawowej; 

 o rozstrzygniętym przetargu pn. „Odbiór, transport   i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Wilków”. Wybrano ofertę Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” w Namysłowie; 

 w dniu 5 grudnia 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 
Zakładu Wodociągów i Usług komunalnych „EKOWOD” na, którym uchwalono 
program inwestycji na 2020 r. m.in.: zatwierdzono opracowanie projektu 
dokumentacji kanalizacji w Pszenicznej; 

 została przeprowadzona inwentaryzacja w sprawie ilości posiadanych folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Gmina przystąpi 
do programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej. Radni zostaną poinformowani w późniejszym terminie  
o zasadach wynikających z przystąpienia do tego programu.  

 
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. 
 
 

Na obrady sesji przybył Radny p. Rafał Smoleń. Stan Radnych 14. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że w dzisiejszej sesji 
uczestniczy Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego –  Jan 
Południak. W związku z powyższym zapytał czy Radni, Sołtysi mają pytania do 
przedstawiciela Policji. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zapytał, czy po dokonywanych przeglądach dróg 
powiatowych przez Policję przekazywana jest informacja o ich stanie do Starostwa 
Powiatowego w Namysłowie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – Jan Południak 
odpowiedział, że tak, ponieważ przeglądy są dokonywane wspólnie z Przedstawicielami 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie. Ponadto poinformował, że ogólnie stan dróg 
powiatowych jest w złym stanie. Starostwo Powiatowe w Namysłowie tłumaczy się 
brakiem środków finansowych na ich naprawę. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie powitał Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Namysłowskiego – p. Mariusza Jabłońskiego, który przybył na obrady sesji.   
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Ad.5 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) polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków na dożywianie dzieci i młodzieży 

w szkołach i przedszkolach; 
2)  w wydatkach bieżących  dokonuje się przesunięcia planu pomiędzy działami  

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i 801 – Oświata i wychowanie w celu 
zabezpieczenia środków na działalność oświatową; 

3) w związku z wprowadzonymi zmianami urealnia się załącznik dotyczący udzielanych 
z budżetu gminy dotacji.  

 

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

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –  0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

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

 

Uchwała Nr X.70.2019 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 6 do protokołu. 

 
 

Ad.6. 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. 
Uchwalone przez Radę Gminy stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek 
ogłoszonych przez Ministra Finansów.  
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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. 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 4,79 

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 0,49 

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 
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 

3,09 3,09 3,15 3,15 

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 23,89 

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 4,86 

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 8,04 
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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 %.  
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, odnośnie podatku rolnego, 
że podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta ogłoszona  
w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS, która na 2020 r. wynosi 58,46 zł za 1 dt.  
Poinformowała, że propozycja Pana Wójta jest taka, aby podatek rolny na 2020 r.  był 
liczony wg  stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Głos zabrała Radna p. Irena Marszałek, która poinformowała, że na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy wypracowano stanowisko, aby obniżyć o 1 grosz 
górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów z wyłączeniem stawek w pkt 1 ppkt d  
i w pkt 2 ppkt c. Radna poinformowała, że uzyskane środki finansowe  z podatków 
planuje się przeznaczyć na dofinansowanie dopłaty dla uczęszczających dzieci z naszej 
gminy do żłobków namysłowskich oraz na dofinansowanie programu pn.: „Usuwanie 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Ponadto 
poinformowała, że ościenne gminy powiatu namysłowskiego ustaliły stawki podatku na 
poziomie górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. 

 
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 – 13 radnych,  
przeciw –  0,   
wstrzymał się od głosowania  – 1 radny. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
 
Uchwała Nr X.71.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2020 rok, stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
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Ad.7.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VIII.61.2019 Rady Gminy w  
              Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. 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, która poinformowała, że 
przedmiotową uchwałą dokonuje się zmiany w uchwale Rady Gminy w Wilkowie  
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. 
Określenie ceny jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych bezpośrednio w uchwale jest konsekwencją zapisu art. 50 ust. 6 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakazującego ustalić w drodze uchwały 
między innymi zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze. Podwyższenie stawki wynagrodzenia za godzinę pracy podyktowane jest  
wzrostem wysokości minimalnej stawki godzinowej, której wysokość określa 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej  
w 2020 r.  
 

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 VIII.61.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 września 
2019 r. 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 – 14 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
 
Uchwała Nr X.72.2019 o zmianie uchwały Nr VIII.61.2019 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
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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  8 do protokołu. 
 
 

 

Ad.8. Wolne wnioski i zapytania. 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w województwie opolskim rusza 
nowy program pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020-2022”. Jest to 
program dotacji celowych dla sołectw województwa opolskiego. O taką finansową 
pomoc będą się mogły starać wszystkie sołectwa. Program będzie trwał trzy lata. Każde 
sołectwo będzie mogło skorzystać z takiej pomocy w ciągu trzech lat tylko raz i może 
liczyć na dotację w kwocie 5 tysięcy złotych pod warunkiem że gmina dofinansuje 20% 
tj.1000 zł. Następnie Wójt Gminy poprosił Inspektora ds. pozyskiwania i rozliczania 
funduszy p. mgr Tomasza Kin o przedstawienie informacji nt. programu pn.: 
„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020-2022”.  

Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy p. mgr Tomasz Kin poinformował, że 
celem inicjatywy jest umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na zainwestowanie 
środków z budżetu województwa opolskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą 
rozwojowi, integracji i aktywizacji lokalnych społeczności. Poinformował, że 
maksymalnie 1/3 sołectw z gminy na dany rok może skorzystać z pomocy.  O pomyśle 
decyduje sołtys wspólnie z radą sołecką na zebraniu wiejskim. Następnie sołectwo 
przekazuje wniosek do gminy, a gmina dokonuje wstępnej weryfikacji i składa wniosek  
o dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Inspektor ds. 
pozyskiwania i rozliczania funduszy poinformował, że pierwszy nabór wniosków do 
UMWO planowany jest do 30 stycznia 2020 r. W związku z powyższym Sołectwa 
musiałyby do 15 stycznia 2020 r. złożyć wnioski do gminy w celu weryfikacji.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zaproponował, żeby w 2020 r. z programu skorzystały 
następujące sołectwa tj. Dębnik, Lubska, Młokicie i Pielgrzymowice. Ponadto 
poinformował, że w razie potrzeby wszelkiej pomocy i informacji sołectwom będzie 
udzielał pracownik Urzędu Gminy. 
 
Głos zabrała Radca Prawny p. mgr Dagmara Bak, która odpowiedziała, na pytanie 
Radnej p. Ireny Marszałek dot. możliwości składania reklamacji w Zakładzie 
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” za pośrednictwem aplikacji 
internetowej. Poinformowała, że w tym tygodniu obyło się posiedzenie Rady Nadzorczej   
i przekazała postulat. Otrzymała odpowiedź, że jeśli będą tylko możliwości techniczne 
to wniosek zostanie przyjęty. 
 
Radny p. Rafał Smoleń przypomniał, że zgłaszał wniosek w celu poprawy 
bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych koło kościoła w Wilkowie. W związku z 
powyższym zapytał co zostało w tej sprawie zrobione.   

 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zostało wysłane pismo do Opola. 
Gmina nie otrzymała jeszcze odpowiedzi, zostanie wysłane ponaglenie w tej sprawie. 
 
Sołtys Wsi Pielgrzymowice p. Sebastian Urbanek poinformował, że na tablicach 
informacyjnych w niektórych miejscowościach znajdują się jeszcze materiały wyborcze 
jednego komitetu wyborczego.  Poinformował, że w tej sprawie skontaktował się  
z osobą odpowiedzialną i otrzymał odpowiedź, że zostaną usunięte. W związku  
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z powyższym poprosił sołtysów o zorientowanie się i poinformowanie w jakich 
miejscowościach jeszcze znajdują się takie materiały.  
 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zgodnie z kodeksem wyborczym 
wszelkie plakaty i hasła wyborcze powinny zostać usunięte przez odpowiedzialne za nie 
komitety w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia wyborów. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Namysłowskiego – p. Mariusza Jabłońskiego jak widzi swoją dalszą działalność w 
Radzie Powiatu w sprawie dróg gminnych,  czy coś w tej sprawie będzie działał lub już 
załatwił. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego – p. Mariusz Jabłoński 
odpowiedział, że w tej sprawie nie zamierza działać, ponieważ sprawa dróg gminnych 
jest w kompetencji Rady Gminy, a nie Rady Powiatu. 
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że chodziło jej o drogi powiatowe na terenie 
gminy.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego – p. Mariusz Jabłoński 
poinformował, że sytuacja finansowa powiatu jest ciężka jak w większości samorządów 
i  pomimo tego, co roku Starostwo Powiatowe stara się chociaż jedną drogę powiatową 
w gminie zrobić. W tym roku zrobiono odcinek drogi (ścieżki rowerowej) Dębnik-Wilków.  
Poinformował, że również będzie oddany do użytku odcinek drogi powiatowej łączącej 
Dębnik z Lubską. Ponadto poinformował, że jeśli Starostowo Powiatowe otrzyma środki 
to w 2020 r. będzie robiona ścieżka rowerowa w Idzikowicach.  
 
Głos zabrał Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który uzupełnił wypowiedź 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego, że Starostwo Powiatowe 
złożyło wniosek o dofinansowanie budowy chodnika w Idzikowicach do Funduszu Dróg 
Samorządowych. Poinformował, że Gmina otrzymała pismo ze Starostwa Powiatowego, 
że jeśli otrzymają środki zewnętrzne na budowę chodnika w wysokości 50% wówczas  
zaproponują po 25% dla każdej ze stron. 

 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał jakie działania zostały podjęte w sprawie drogi, 
która została zniszczona przez wykonawcę inwestycji w Pągowie i w sprawie 
monitoringu terenu znajdującego się koło drogi tzw. „kasztanówki” w Pągowie, na 
którym składowane są części pochodzące od samochodów.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że do wykonawcy zostało wysłane 
pismo informujące, że jeśli nie wykona naprawy zniszczeń to Gmina wystąpi na drogę 
sądową natomiast sprawa monitoringu jest w toku. 
 
Radny p. Tomasz Kraus w swojej wypowiedzi nawiązał do utrzymania czystości  
i porządku w gminie.  Poinformował, że jako sołtys stara się jak najlepiej dbać  
o wizerunek małego sołectwa, ale spotyka i obserwuje taką sytuację, że pojawia się 
bardzo dużo ulotek, plakatów w miejscach nie do tego przeznaczonych typu drzewa, 
przystanki autobusowe, słupy energetyczne lub telefoniczne pomimo, że są tablice 
ogłoszeń. W związku z powyższym zapytał, czy gmina może podjąć działania przeciw 
takim sytuacjom. 
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że o wizerunek sołectw dbają również 
pracownicy Urzędu Gminy. Ponadto poinformował, że na słupach oświetleniowych lub 
telefonicznych można umieszczać plakaty jedynie za wiedzą i zgodą właściciela.  
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy Gmina posiada jakieś 
narzędzia prawne, aby zabronić zamieszczania plakatów, ulotek na przystankach 
autobusowych. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Radca Prawny zorientuje się pod 
względem prawa co można zrobić w tej sprawie i udzieli odpowiedzi na następnej sesji. 
 
Sołtys Wsi Dębnik p. Zbigniew Kurzac poinformował, że tablica ogłoszeń w Dębniku jest 
w bardzo złym stanie. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że pracownik sprawdzi w jakim stanie 
jest tablica. 
 
Radny p. Michał Piątek poprosił o interwencję w sprawie przesunięcia znaków z nazwą 
miejscowości Dębnik i  Lubska. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zostanie w tej sprawie wysłane 
pismo do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.  

 
 

Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że protokół  
z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie zgodnie z procedurą wyłożony był do 
wglądu w biurze Rady i na obecnej sesji. 
Nie zgłoszono uwag do protokołu. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 

W głosowaniu jawnym:  

za przyjęciem protokołu głosowało 14  radnych, 
przeciw – 0 , 
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 
 

Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
X sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
            Przewodniczący  

                        Rady Gminy  

       

                                                                                                 Grzegorz Hubicki  

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

             ds. obsługi organów gminy  

   

                         Dorota Czarna                  


