
 

 

Protokół Nr XI.2019 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 
 

        
       Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1008– 1216. 
       Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych (1 radny przybył na obrady 
sesji w trakcie omawiania pkt. 2 i 2 radnych opuściło obrady sesji – 1 radny po 
omówieniu pkt. 6 i 1 radny w trakcie omawiania 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, 
- Sekretarz Gminy     - Pani mgr Irena  Wagner-Cichosz, 
- Skarbnik Gminy   - Pani mgr inż. Teresa Żółtaszek, 
- Radca Prawny    - Pani mgr  Dagmara Bak, 
- p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie – 
Pani mgr Krzysztofa Golec-Pianka 
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 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym:  

       - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu, 

 
 

6.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok, w tym: 

       1)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta, 

  2)  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe w  
         Opolu,  

 

       3)   odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy  
              w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,  

 

       4)    stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych  
                Komisji,  

 

       5)    dyskusja nad projektem budżetu, 

       6)    jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.  
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7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  
       odpadami  komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia  
       wysokości tej opłaty. 

 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie   
       odpadami komunalnymi.  

 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  
      Wilków na rok szkolny 2019/2020. 

 

10. 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. 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  
        Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część  
       gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz  
       zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2020 r. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji. 

14.  Wolne wnioski i pytania. 

 

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

16.  Zamknięcie obrad XI 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. 
 
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. 

 
 
Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki i Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb 
poinformowali, że zgodnie z przekazaną Radnym informacją w dniu 23 grudnia b.r. 
podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy, w dniu dzisiejszym osoby chętne 
mogą wspomóc finansowo akcję „Walczymy o Franka” poprzez wpłatę do puszki 
znajdującej się na sali.  
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że celem zbiórki jest nierefundowana 
terapia genowa lekiem Zolgensma w USA. Koszt leczenia to 9 milionów złotych. 
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych: 

 w dniu 13 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie petycja z dnia  
28 listopada 2019 r. Petycja dotyczy interesu publicznego w zakresie przepisów 
prawa miejscowego. Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Gminy w Wilkowie w celu przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego. 

 w dniu 6 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie petycja dotycząca 
interesu publicznego w zakresie przepisów prawa miejscowego. Petycja została 
przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie w celu 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 w dniu 18 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie petycja przekazana 
za  pośrednictwem Rady Powiatu Namysłowskiego pismem Nr Or.152.12.2019.MD  
z dnia 18 grudnia 2019 r. Petycja dotyczy interesu publicznego w zakresie przepisów 
prawa miejscowego – w części dotyczącej realizacji zadań należących do gmin, 
określonych w pkt 1 petycji. Petycja została przekazana do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie w celu przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego. 

 w dniu 18 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie petycja przekazana 
za  pośrednictwem Rady Powiatu Namysłowskiego pismem Nr Or.152.13.2019.MD z 
dnia 10 grudnia 2019 r. Petycja dotyczy interesu publicznego w zakresie przepisów 
prawa miejscowego – w części dotyczącej realizacji zadań należących do gmin, 
określonych w pkt 1 petycji. Petycja została przekazana do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie w celu przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego. 

 w dniu 23 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała  
nr 496/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Wilków na 2020 r.; 

 w dniu 23 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała  
nr 497/2019 z dnia  10 grudnia 2019  r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego 
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2020 r.;  

 w dniu 23 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała  
nr 498/2019 z dnia  10 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały  
o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wilków 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że pisma skierowane  
do Rady Gminy znajdują się w biurze obsługi Rady Gminy. 
 

Na obrady sesji  przybył Radny p. Tomasz Kraus. Stan Radnych 12.  
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Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki poprosił 
Przewodniczących 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 23 grudnia 2019 r. odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej 
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty i Problemów Społecznych Rady Gminy 
w Wilkowie, na którym omówiono projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy oraz 
opracowano plan pracy Rady Gminy i plany pracy poszczególnych Komisji na 2020 rok. 
 
           2) informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie; 
 

Radny p. Marcin Bochniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował,  
że zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w dniu  
23 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym dokonano analizy 
wydatków bieżących na naprawę i remonty dróg gminnych i transportu rolnego  
w 2019 r.  
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że informacja  
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w  Wilkowie zostanie 
przedstawiona w pkt.13. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania  
do sprawozdań przedstawionych przez Przewodniczących Komisji Rady Gminy. 
 
Radna p. Irena Marszałek poprosiła o uzupełnienie w protokole z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej zapisu, żeby co roku przeznaczać kwotę 100.000 zł, na zakup kamienia na 
drogi transportu rolnego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że uzgodniono 
z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, że protokół zostanie uzupełniony o powyższy 
zapis.  
 
 

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: 

 dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej  
w Pągowie wraz termomodernizacją”; 

 podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania inwestycyjnego  
pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów”. Gmina otrzymała 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%; 
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 podpisano umowę  z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”  
w Namysłowie na „Odbiór, transport   i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Wilków”. 

 

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym: 
         projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
         przedstawiła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek. 
 
        Skarbnik Gminy p. mgr Teresa Żółtaszek poinformowała, że konieczność 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa służy do 
oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt został przedstawiony Radzie Gminy  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.195.2019 Wójta Gminy 
Wilków z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej wraz z objaśnieniami.  Prognozowanie poszczególnych kategorii dochodów  
i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach pozwala 
na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz jej zdolności kredytowej. 

        Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że wieloletnia 
prognoza finansowa Gminy Wilków obejmuje lata 2020 do 2023,  prognoza kwoty długu 
lata 2020 do 2029, natomiast wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata do 
2023 r.  
Przedstawiona prognoza finansowa Gminy Wilków jest realistyczna i przedstawia dla 
każdego roku objętego prognozą: 

 dochody i wydatki  bieżące; 

 dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i wydatki na  
planowane i realizowane przedsięwzięcia; 

 wynik budżetu  - przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 

 przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego  
i planowanego do zaciągnięcia; 

 kwotę długu oraz spłatę długu. 
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu, 
przychodów, rozchodów i kwoty długu są zgodne z wartościami przyjętymi  
w budżecie na 2020 r.  
Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. 
       Prognozę dochodów bieżących przeprowadzono szacując wielkości dochodów 
według  źródeł ich powstania tj.: 

 podatki i opłaty lokalne oraz dochody pobierane na rzecz gminy przez urzędy 
skarbowe, 

 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 

 dotacje i subwencje, 
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 dochody pobierane przez jednostki budżetowe, 

 pozostałe dochody bieżące. 
Prognozy wydatków dokonano w podziale na wydatki  bieżące i wydatki  majątkowe. 
Zaplanowane wydatki na rok 2020 i lata następne pozwalają na spełnienie warunku   
z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że planowane wydatki bieżące muszą być 
niższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i 
wolne środki.   
       Wydatki bieżące w 2020 r. prognozowane są  w oparciu o przyjęte założenia i 
kalkulacje do projektu budżetu na 2020 rok.  
       Przenalizowano  szczegółowo i zaplanowano zadania własne gminy w 
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.  Prognozowane wydatki bieżące 
zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie. 
        W zakresie wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na obsługę długu, 
na planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000 zł 
w 2020 r. Analizy wydatków na obsługę długu w roku 2020 i latach następnych 
dokonano na podstawie informacji z banków, w których gmina posiada zadłużenie. 
         Wydatki majątkowe w 2020 r. zaplanowano w kwocie 4.149.889,00 zł.  Prognoza 
wydatków majątkowych na lata 2021 – 2029 uwzględnia wydatki zaplanowane jako 
przedsięwzięcia - wymienione w załączniku Nr 2 oraz nowe wydatki inwestycyjne 
jeszcze nie zdefiniowane. 
 W roku 2020 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 1.990.717,00 zł, który 
zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 
kwocie 1.160.000,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w wysokości  830.717,00 zł. 
W roku 2020 planuje się przychody budżetu w kwocie 2.930.717,00 zł, z: planowanego 
do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.100.000,00 zł oraz z wolnych 
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości  
830.717,00 zł. 
        Prognozując wydatki na lata 2020-2029 szczegółowo przeanalizowano możliwości 
finansowe gminy, aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika 
zadłużenia oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w 
ustawie o finansach publicznych. Gmina w całym okresie prognozowania spełnia 
wymagane przepisami prawa relacje. Podkreślić jednak należy, że w latach 2021- 2023 
występuję niewielka różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, 
a wskaźnikiem planowanej łącznej spłaty zobowiązań – na co zwrócił uwagę Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w swojej opinii. W celu 
niedopuszczenia do sytuacji niespełnienia obowiązujących wskaźników należy 
ograniczyć wydatki bieżące i zaciąganie kredytów i pożyczek. 
 
        Załącznik Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera wykaz przedsięwzięć 
realizowanych przez Gminę Wilków do 2023 r. Wykaz obejmuje przedsięwzięcia 
realizowane w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a także  
z podziałem na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich  
i ze środków własnych. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała Radnych, że uchwałą nr 498/2019  Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 10 grudnia 2019 r. wydał opinię  
o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wilków na 
lata 2020-2023. Projekt uchwały został zaopiniowany z uwagami. 
Skarbnik Gminy odczytała treść ww. opinii. 
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Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do zadłużenia gminy w 
2018 r., że była to kwota 4.870.000 zł, na 2019 r. planowano – 6.100.000 zł a w 
projekcie budżetu na 2020 zaplanowano – 7.200.000 zł. Poinformowała, że zauważyła, 
że inwestycje w projekcie budżetu na 2020 r. w porównaniu do inwestycji w roku 2019 
są na tym samym poziomie. W związku z powyższym zapytała z czego wynika taki duży 
wzrost zadłużenia. Stwierdziła, że rozumie, że od kilku lat zaciąga się kredyt na deficyt 
budżetowy jak i zarówno na spłatę poprzednio zaciągniętych zobowiązań. Zauważyła, 
że zadłużenie wzrosło o 2.500.000 zł. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że Gmina spłaciła  
w 2019 r. 915.000 zł, a zaciągnęła kredyt w wysokości 2.300.000 zł. Wobec takiej 
sytuacji zadłużenie musi rosnąć.  
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czym jest to spowodowane, że tak wzrasta. 
Stwierdziła, że rozumie, że w projekcie uchwały budżetowej dochody gminy są w 
wysokości 26.649.164 zł a wartość planowanych inwestycji jest na tym samym 
poziomie. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że jeśli chodzi o kredyty to 
Gmina nie może przeznaczyć ich na pokrycie wydatków bieżących tylko na zadania 
inwestycyjne. Ponadto Skarbnik Gminy poinformowała, że jeżeli będziemy każdego 
roku realizować tak wiele inwestycji to w pewnym momencie będziemy musieli się 
zastanowić, aby ograniczyć wydatki, żeby nadwyżka operacyjna była wyższa. 
Poinformowała, że jeśli Gmina nie będzie realizowała inwestycji to nie będziemy 
zaciągać kredytów. 
 
Radna p. Irena Marszałek  poinformowała, że Rada Gminy musi w przyszłości 
dokładniej przyjrzeć się zaciągniętym kredytom oraz upoważnieniem Wójta do 
zaciągania kredytów.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało  12 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 XI.73.2019  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej stanowi 
załącznik nr  6 do protokołu. 

 

 

 



8 

 

 

Ad.6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok,  
           w tym: 
 

1) projekt uchwały budżetowej na 2020 rok odczytała i wyjaśnień do projektu  
udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek.  
 

Następnie Wójt Gminy przestawił zebranym uzasadnienie do projektu uchwały 
budżetowej na 2020 rok. 
 
Planowany budżet gminy na 2020 rok przedstawia się następująco: 
Dochody budżetowe:       26.649.164,00 
Przychody budżetu:           2.930.717,00 
Razem:                            29.579.881,00 
Wydatki budżetowe         28.639.881,00   
Rozchody budżetu:              940.000,00 
Razem:                            29.579.881,00 
        Przedłożony projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami 
ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Gminy w Wilkowie w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej.    
      W planie dochodów budżetu wyszczególnia się, w układzie działów i paragrafów 
klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów 
majątkowych. 
        Prognozując wysokość dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2020 r. brano 
pod uwagę: 
 wskaźniki Ministra Finansów, pismo ST3.4750.31.2019 z dnia 17.10.2019 r. 

informujące o wysokości  udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  
i subwencji ogólnej, w tym: części oświatowej, części wyrównawczej  
i równoważącej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 pismo FB.I.3110.15.2019.ML z dnia 25.10.2019 r. Wojewody Opolskiego informujące   
o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na 
realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są 
finansowane lub dofinansowane  z budżetu państwa, 

  pismo DOP-3113-3/19 z dnia 25.09.2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu  
o planowanych kwotach  dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 
wyborców, 

 średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. ogłoszoną przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego  w komunikacie z dnia 18.10.2019 r. (M.P. poz. 
1018) do ustalenia podatku leśnego, 

 średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów  według komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2019 r. (M.P.  poz. 1017)  do ustalenia 
podatku rolnego, 

 obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. (M.P. poz. 738),  

 stawki podatku od środków transportowych uchwalone uchwałą Nr IX.61.2015 Rady 
Gminy w Wilkowie dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek w 
podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków, do ustalenia podatku 
od środków transportowych, 

 stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok, określone w projekcie uchwały  Rady 
Gminy w Wilkowie z dnia 8 listopada 2019 r., 
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 zwolnienia z podatku od nieruchomości uchwalone uchwałą Nr IX.63.2015 Rady 
Gminy w Wilkowie dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z 
podatku od nieruchomości, 

 kalkulację dochodów i wydatków na 2020 rok na podstawie przewidywanego 
wykonania dochodów  i wydatków w 2019 roku. 

Zaplanowane na rok 2020 dochody w łącznej wysokości 26.649.164 zł. to dochody 
bieżące w kwocie 24.651.164 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.998.000 zł.  
Struktura planowanych dochodów i ich procentowy udział w dochodach ogółem 
przedstawia się następująco: 

 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   
3.087.330 zł  tj. 11,6%; 

 z tytułu podatków i opłat lokalnych   7.302.388zł tj. 27,4%; 

 z subwencji ogólnej  5.689.461 zł tj. 21,4%; 

 z dotacji na zadania własne i zlecone 7.585.458 zł tj. 28,4%; 

 pozostałe dochody bieżące 986.527 zł tj. 3,7%; 

 dochody majątkowe 1.998.000 zł tj. 7,5%. 
Znaczny wzrost dochodów bieżących jest wynikiem zwiększenia dotacji na zadania 
zlecone w związku z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze 
dziecko. Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży majątku, dochody z 
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz planowane 
środki jako dofinansowanie z budżetu państwa do planowanych inwestycji oraz  dotacje 
z budżetu środków europejskich. 
Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 70.000 zł. Kwota przyjęta do budżetu wynika  
ze wstępnego oszacowania wartości poszczególnych działek przeznaczonych do 
sprzedaży w 2020 roku. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa planowane jest z 
Funduszu Dróg Samorządowych do zadania „Przebudowa drogi relacji Bukowie -
Gorzesław” i „Przebudowa drogi w Wojciechowie” w kwocie 1.350.000 zł. Ze środków 
europejskich zaplanowano dochody w kwocie 320.000 zł w ramach dofinansowania do 
realizowanego projektu pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wojciechowie wraz z 
termomodernizacją”. Z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego zaplanowano 
dofinansowanie w kwocie 250.000 zł do przedsięwzięcia  „Przebudowa drogi transportu 
rolnego w Idzikowicach”.   
       W planie wydatków budżetu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących  i majątkowych.  
      Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego 
wykonania zadań własnych gminy. Wydatki na  bieżące funkcjonowanie  jednostek 
ustalono na takim poziomie, aby zabezpieczały potrzeby tych jednostek. 
W roku 2020 zaplanowano znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia. Wynika to ze 
zmiany przepisów dotyczących wzrostu minimalnej płacy w 2020 r. i wyłączenia z płacy 
minimalnej dodatku stażowego. Na znaczne zwiększenie wydatków na wynagrodzenia 
miały wpływ podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 r.   
Na 2020 rok wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z kalkulacjami etatów we wszystkich 
jednostkach gminy.  
      Prognozę wydatków bieżących poprzedzono wnikliwą analizą zatrudnienia oraz 
kalkulacjami płac w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy uwzględniając 
wypłaty nagród jubileuszowych i ruch kadrowy w związku z przechodzeniem na 
emerytury. Przeanalizowano szczegółowo i zaplanowano  zadania własne gminy w 
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Prognozowane wydatki bieżące 
zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie. 
      Planowane kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty dotacji na zadania zlecone nie 
zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają  na prawidłowe wykonanie zadań bez 
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udziału środków własnych. Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji 
rządowej i pomocy społecznej, są dofinansowane środkami własnymi gminy. 
Zaplanowane na rok 2020 wydatki budżetowe w łącznej wysokości 28.639.881 zł to 
wydatki bieżące w kwocie 24.489.992 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.149.889 zł.  
Struktura planowanych wydatków bieżących i ich procentowy udział przedstawia się 
następująco: 

 wydatki na oświatę  9.808.012 zł tj. 40,1%; 

 wydatki na pomoc społeczną 8.393.738 zł tj. 34,3%; 

 wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.462.000 zł tj. 6,0%; 

 wydatki na administrację publiczną 2.143.658 zł tj. 8,7%; 

 wydatki na gospodarkę komunalną 983.000 zł tj. 4,0%; 

 pozostałe wydatki bieżące 1.699.584 zł tj. 6,9%. 
       W budżecie na 2020 r. wyodrębnione zostały wydatki stanowiące Fundusz sołecki  
w kwocie 309.548 zł. W naszej gminie wszystkie sołectwa podjęły uchwały o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego i wszystkie uchwalone przedsięwzięcia zostały przyjęte 
do  budżetu.    
 
W zakresie wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na obsługę długu,  
na planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000 zł. 
       Wydatki majątkowe w 2020 r. zaplanowano w kwocie 4.149.889 zł (około 15% 
budżetu).  Planowane zadania inwestycyjne to zadania jednoroczne oraz zadania, które 
są kontynuacją już rozpoczętych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej jako 
przedsięwzięcia. W zakresie zadań inwestycyjnych 3.200.000 zł przeznacza się na 
przebudowę dróg gminnych i transportu rolnego, 155.000 zł na zadania związane z 
planami zagospodarowania przestrzennego, 110.000 zł na zadania realizowane w 
jednostkach oświatowych, 120.943 zł na poprawę oświetlenia w gminie, 530.000 zł na 
remonty świetlic wiejskich i 33.946 zł w ramach funduszy sołeckich na doposażenie 
placów zabaw. Oprócz zadań inwestycyjnych kontynuowane będą bieżące remonty w 
placówkach oświatowych i innych obiektach będących własnością gminy.  
      W roku 2020 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 1.990.717 zł, który zostanie 
pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.160.000 zł 
oraz z wolnych środków w kwocie 830.717 zł. 
      Przy prognozowaniu przychodów i rozchodów uwzględniono przede wszystkim 
posiadaną wiedzę o zawartych umowach kredytowych i harmonogramach ich  spłat.                            
      Spłatę rat kredytów planuje się w wysokości 940.000 zł. Na spłatę rat kredytów 
zaplanowano zaciągnięcie  kredytu w wysokości 940.000 zł. 
     Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2020 r. wynosi 
2.100.000 zł. 
      Budżet na 2020 r. w zakresie wymogów ustawowych spełnia podstawowy warunek 
z ustawy o finansach publicznych tj. planowane dochody budżetu plus przychody 
równają się planowanym wydatkom plus rozchody. Wypełniony jest również warunek, 
aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące 
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 
       Dlatego też wnoszę o uchwalenie budżetu według przedstawionego projektu.  

Uzasadnienie Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

 
          2 ) uchwałę nr 496/2019  Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie  opinii o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Wilków na 2020 r. odczytała Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek. Opinia ta jest pozytywna. 
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Uchwała nr 496/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków 
na 2020 r., stanowi załącznik nr  8 do protokołu. 
 
           3) Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego – Radny  
p. Edward Szulakowski poinformował, że w trybie prac nad projektem uchwały 
budżetowej Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2020 rok i podjęła w tej sprawie 
uchwałę.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego – Radny p. Edward 
Szulakowski zapoznał Radnych z treścią ww. uchwały. 
 
Uchwała Nr 4.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wyrażenia opinii do projektu 
budżetu gminy Wilków na 2020 rok  stanowi załącznik nr  9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radny p. Marcin Bochniak poinformował, że 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Wilkowie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 
gminy na 2020 rok i podjęła w tej sprawie uchwałę.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radny p. Marcin Bochniak zapoznał Radnych  
z treścią ww. uchwały. 
 
Uchwała Nr 3.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Wilkowie w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków  
na 2020 rok, stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Radny p. Tomasz Kraus 
poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała projekt 
budżetu gminy na 2020 rok i podjęła w tej sprawie uchwałę.  
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Radny p. Tomasz Kraus zapoznał 
Radnych z treścią ww. uchwały. 
 
Uchwała Nr 3.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków na 2020 rok, stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych – Radna p. Dorota 
Szymczyk-Bęben poinformowała, że Komisja ds. Oświaty i Problemów Społecznych 
Rady Gminy w Wilkowie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2020 rok i 
podjęła w tej sprawie uchwałę.  
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych – Radna  
p. Dorota Szymczyk-Bęben zapoznała Radnych z treścią ww. uchwały. 
 
Uchwała Nr 2.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. Komisji ds. Oświaty i Problemów 
Społecznych Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu 
gminy Wilków na 2020 rok, stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 
 
          4) Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb przedstawił stanowisko w sprawie  
               opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji: 
 
 „ Na podstawie  art. 238 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w dniu 15 listopada 
2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został przekazany – celem 
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zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków  
na 2020 r. wraz z projektem przekazano uzasadnienie i materiały informacyjne.  
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu  10 grudnia 2019 
roku podjął uchwałę nr 496/2019 w sprawie opinii  o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Wilków  na 2020 r. Przedłożony projekt uchwały budżetowej został 
zaopiniowany pozytywnie. 
W uzasadnieniu podano, że przedstawiony projekt budżetu może zostać uchwalony, 
ponieważ spełnia relacje, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. 
Oznacza to, że planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące 
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.  Gmina spełnia 
również wymagania w zakresie długu i jego spłaty w całym okresie prognozowania wraz 
z opinią o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2020 r. 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 10 grudnia 2019 r. 
podjął uchwałę nr 497/2019 i wydał pozytywną opinię o możliwości sfinansowania 
deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2020 r. podając 
w uzasadnieniu, że w projekcie uchwały budżetowej wskazano prawidłowo źródła 
sfinansowania deficytu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i 
wolnych środków. 

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w dniu 15 listopada 
2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został przekazany – celem 
zaopiniowania – projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Wilków.  
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu podjął uchwałę  
nr 498/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków. Przedłożony projekt 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  został z uwagami  zaopiniowany 
przez RIO. 
W uzasadnieniu podano, że dane zawarte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej 
na 2020 r. zgodne są z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej w zakresie 
wskazanym w ustawie o finansach publicznych, wskazano również, że Gmina spełnia 
relacje w zakresie długu, o których mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach 
publicznych. Skład Orzekający RIO wskazał jednak, że w latach 2021-2023 występuje 
niewielka różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań,  
a wskaźnikiem planowanej spłaty, dlatego też w celu osiągnięcia większej nadwyżki 
operacyjnej, w kolejnych latach należy ograniczyć wydatki i zaciąganie kredytów. 

 Komisje Rady Gminy  w trakcie prac nad budżetem nie zgłosiły wniosków do    
projektu budżetu na 2020 rok.” 
 
Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych 
Komisji do projektu uchwały budżetowej na 2020 r., stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
          5)  Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki otworzył dyskusje nad  
                 projektem budżetu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że ma jedną uwagę do projektu budżetu 
gminy, która już zgłaszała na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w Wilkowie, 
że bardzo wzrosły wydatki na oświatę ponad 1.000.000 zł pomimo, że nie funkcjonuje 
od 1 września b.r. już gimnazjum. Subwencja oświatowa jest mniejsza, subwencja 
ogólna jest również mniejsza bo jest mniej dzieci, mniej mieszkańców. Zdaniem Radnej 
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wzrost wydatków o 1.000.000 zł na oświatę to jest bardzo dużo, pochłaniają ok 40% 
budżetu gminy, jak również wydatki na opiekę społeczną ok. 37 % budżetu.  
  
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zgodnie z nowelizacją Karty 
Nauczyciela już od 1 września 2019 r. wynagrodzenie nauczycieli zwiększyło się  
o 9,6 %. Podwyżka została wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem  
od 1 września 2019 r. Skutki tej podwyżki odczuwalne są w roku 2020.  
Ponadto od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna wzrośnie o 350 zł, oraz dodatek stażowy 
został wyłączony z płacy minimalnej, a to będzie oznaczało podwyżki dla pracowników 
administracji i obsługi. Skutki tych podwyżek zaplanowano w budżecie 2020, 
uwzględniono również planowaną w 2020 r.  podwyżkę dla nauczycieli. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy wszystkie planowane podwyżki na 2020 r. są 
ujęte w projekcie budżetu. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zaplanowano te, o których na dzień 
dzisiejszy wiemy. 
 
Radna p. Irena Marszałek stwierdziła, że należy podjąć jakieś działanie w tej kwestii. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że jest to w gestii Rady Gminy. 
Przypomniał, że niejednokrotnie informował Radnych, że już raz w życiu uczestniczył  
w zamykaniu jednej ze szkół na terenie gminy i drugi raz takich działań nie podejmie. 
 
Radna p. Irena Marszałek odpowiedziała, że nie chodzi jej o zamykanie szkół tylko  
o przyjrzeniu się wydatkom. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że „przygląda się wydatkom”. 
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki, który w swojej 
wypowiedzi stwierdził, że jeśli chodzi o budżet związany z wydatkami na drogi 
transportu rolnego to jest on niższy. Mamy zaplanowaną kwotę 40.000 zł ale należy 
zauważyć to, że w przyszłym roku mamy zaplanowaną kwotę w wysokości 3.200.000 zł 
na przebudowę dróg gminnych i transportu rolnego. Poinformował, że nie przypomina 
sobie tak dużej kwoty, żeby kiedykolwiek planowano w budżecie gminy na przebudowę 
dróg. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że jeśli co roku przeznaczano by po 
100.000 zł na wydatki związane z drogami trwałoby to 30 lat, a my w jednym roku 
planujemy wydatkować kwotę z 30 lat. 
 
Radna p. Irena Marszałek podziękowała Przewodniczącemu Rady Gminy za zwrócenie 
uwagi. Jednak zdaniem Radnej Pan Wójt dał słowo i przyrzekł, że co roku będzie w 
budżecie przeznaczał kwotę w wysokości 100.000 zł  na wydatki związane z drogami 
transportu rolnego. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb jeszcze raz poinformował, że w budżecie 
zaplanowano kwotę w wysokości 3.200.000 zł na ten cel. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są jeszcze pytania do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok. 
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Podsumowując dyskusję Radna p. Irena Marszałek i Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki poinformowali, że Radni na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 
Gminy analizowali i dyskutowali nad przedłożonym projektem budżetu gminy na 2020 r.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
          6) Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod   
                 głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy    
                 Wilków na 2020 rok. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało  12 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  XI.74.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok, 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb w imieniu swoim, Skarbnik Gminy i Sekretarz 
Gminy podziękował Radzie Gminy za jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2020  rok.  
Wójt Gminy poinformował, że budżet jest trudny ale postaramy się zrealizować  
go z korzyścią dla naszych mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy  
w godz. 1120 – 1130. 
 

Obrady sesji opuścił Radny p. Edward Szulakowski. Stan Radnych 11.  
 
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ustalił na nowo quorum. 
Obecnych było 11 radnych. Rada Gminy była zatem władna do podejmowania uchwał. 

 

Ad.7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  
           odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia  
           wysokości tej opłaty. 
 
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzielili Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb i p.o. 
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej – p. mgr Krzysztofa Golec-Pianka, którzy 
poinformowali, że zgodnie z art. 6j i art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest do dokonania wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty. Z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi.  

Ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie 
zostały oparte na kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu, które obejmują: 
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,  
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w tym przekazanie ich do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu, edukację ekologiczną w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, koszty usunięcia odpadów 
komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w 
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Proponowana treść uchwały podnosząca stawki podyktowana jest przede 
wszystkim: wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków; radykalnym 
wzrostem cen przyjęcia odpadów komunalnych na Regionalną Instalację Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Gotartowie (obecnie koszt oscyluje na poziomie 345 zł za 1 
tonę odpadów komunalnych, a z uzyskanych  informacji, w 2020 r. znacznie wzrośnie 
do ok. 550 zł z 1 tonę); wzrostem kosztów osobowych spowodowanych wzrostem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę; zmianą ustawy, która narzuca obowiązek 
dwukrotnego wywożenia odpadów zmieszanych i bioodpadów w okresie od kwietnia do 
października w przypadku domów jednorodzinnych oraz czterokrotnego w miesiącu 
odbioru odpadów w przypadku zabudowy wielolokalowej. 
Czynniki te spowodują wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Wilków. Samorządy zobowiązane są do 
samofinansowania systemu odbioru odpadów komunalnych. Wobec powyższego 
istnieje  konieczność podniesienia stawki opłat za odpady komunalne w wysokości 
podanej w projekcie uchwały tj.: stawka za odpady komunalne, które są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny 17,00 zł miesięczne od jednego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość, dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 5; 
w wysokości 8,00 zł miesięcznie od każdego następnego mieszkańca; stawka opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości dwukrotności stawki za odpady komunalne, które są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny tj.: 34,00 zł na osobę miesięcznie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radny p. Jan Binerat zapytał odnośnie zapisu w uzasadnieniu, że  przyjęto 10% 
wzrostu ilości bioodpadów komunalnych od mieszkańców. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że założono w kalkulacji wzrost 10% 
ponieważ ustawa,  narzuca obowiązek dwukrotnego wywożenia odpadów zmieszanych 
i bioodpadów w okresie od kwietnia do października w przypadku domów 
jednorodzinnych oraz czterokrotnego w miesiącu odbioru odpadów w przypadku 
wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych. 
 
Radny p. Rafał Smoleń zapytał na jaką kwotę opiewała suma przetargu. 
 

p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej – p. mgr Krzysztofa Golec-Pianka 
poinformowała, że przetarg na „Odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Wilków” opiewał na kwotę ok. 650.000 zł. 
 
Radny p. Rafał Smoleń zapytał dlaczego jest taka różnica między kwotą zaplanowaną  
na przetarg w wysokości 800.000 zł a przetarg na kwotę ok. 650.000 zł. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr Teresa Żółtaszek wyjaśniła, że oprócz kwoty z przetargu, wlicza 
się koszty dodatkowe tj. zatrudnienia pracowników do obsługi, koszty związane ze 
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sprzątaniem dzikich wysypisk śmieci, obsługę PSZOKu, również przelicza się koszty 
zużycia wody, energii elektrycznej i usług. 
 

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do zapisu, że wzrost  
o 10% dotyczy tylko bioodpadów. Poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy poprosiła Pana Wójta o opracowanie dla mieszkańców szczegółowej 
informacji o prawidłowych zasadach segregacji odpadów komunalnych. Ponadto 
zapytała czy podmiot odbierający odpady komunalne – Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” zapewni dodatkowy pojemnik na bioodpady dla wspólnoty 
mieszkaniowej w Bukowiu.  
 

p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej – p. mgr Krzysztofa Golec-Pianka 
poinformowała, że zarządca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni 
mieszkaniowej musi negocjować z podmiotem odbierającym odpady komunalne  
o dostarczenie pojemnika na bioodpady. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zostanie opracowana informacja dot. 
zasad segregacji odpadów komunalnych i zostanie zamieszczona w numerze 
Informatora Gminnego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia  
wysokości tej opłaty. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 10 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 XI.75.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia  
wysokości tej opłaty, stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie  
          odpadami komunalnymi. 
 

  Wyjaśnień do projektu uchwały udzielili Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb  
i p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej – p. mgr Krzysztofa Golec-Pianka, 
którzy poinformowali, że zgodnie z art. 6k ust. 4a  ustawy z dnia 13 września 1990 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w drodze uchwały, zwalnia w 
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie  
do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw 
domowych. Zgodnie z dokonaną kalkulacją kosztów ustalono, że częściowe zwolnienie 
winno wynosić 1,00 zł od stawki 17,00 zł.  
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Następnie p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - p. mgr Krzysztofa Golec-
Pianka, przedstawiła kalkulację, że założenia dokonano na podstawie danych  
z lat ubiegłych oraz przyjęto 10% wzrost ilości bioodpadów stanowiących odpady  
komunalne, który oszacowano na podstawie rozeznania wśród mieszkańców. 
Przeanalizowano również funkcjonowanie systemu, który obejmuje: wzrost kosztów 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Wilków; radykalny wzrost cen przyjęcia odpadów 
komunalnych na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych  
w Gotartowie (na chwilę obecną koszt oscyluje  na poziomie 345 zł za 1 tonę odpadów 
komunalnych, a z uzyskanych  informacji, w 2020 r. znacznie wzrośnie do ok. 550 zł  
z 1 tonę); wzrost kosztów osobowych spowodowanych wzrostem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę; zmienioną ustawę, która narzuca obowiązek dwukrotnego 
wywożenia odpadów zmieszanych i bioodpadów w okresie od kwietnia do października 
w przypadku domów jednorodzinnych oraz czterokrotnego w miesiącu odbioru odpadów 
w przypadku zabudowy wielolokalowej. Założono więc, że bioodpady ukształtują się w 
ilości ok. 20 ton w skali roku: 20 ton bioodpadów x 550 zł (przyjęcie na RIPOK w 
Gotartowie) wynosi 11.000 zł; 20 % pozostałych kosztów manipulacyjnych od powyższej 
kwoty wyniesie 2200 zł; ilość mieszkańców zamieszkujących budynki mieszkalne 
jednorodzinne ok. 3076. 
W wyniku dokonanych obliczeń otrzymano: 13200 : 3076 :12 = 0,36 zł. 
W związku z powyższym ustalono, że kwota przeznaczona do zwolnienia stanowić 
będzie 1 zł. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że zwolnienie w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi jest dla Radnej niezrozumiałe. Ponadto 
stawka za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 17,00 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca jest wysoką stawką. Stwierdziła, że nie jest lepsza od mieszkańca 
mieszkającego w bloku, wszyscy są równi ponieważ jesteśmy gminą wiejską i każdy 
mieszkający w bloku ma działkę. Zdaniem Radnej jeśli ustawodawca przewidział taką 
możliwość zwolnienia czy ulgi wyłącznie dla mieszkańców domów jednorodzinnych to 
jest nie solidarnie z mieszającymi w blokach. Podsumowując wypowiedź Radna 
poinformowała, że będzie głosowała przeciw. 
 
Głos zabrała Radca Prawny p. mgr Dagmara Bak, która zapoznała Radnych z treścią 
zapisu z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Art. 6k ust. 4a Rada 
Gminy w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.” 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych,  
przeciw – 1 radny,   
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wstrzymało się od głosowania  –  0. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 

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

 
 

Uchwała Nr XI.76.2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi, stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 

Obrady sesji opuściła Radna p. Irena Marszałek. Stan Radnych 10.  
 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  
          Wilków na rok szkolny 2019/2020. 
 
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Podinspektor ds. kadr i oświaty  
p. mgr Anna Jankowska, która poinformowała, że w związku z ustawą z dnia  
16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw, zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci 
niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają 
rodzice. Zgodnie z zapisem art.  39a ust. 3 ww. ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w 
gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy, w drodze uchwały, uwzględniając 
ceny jednostki paliwa w gminie. W projekcie uchwały przyjęto średnie ceny jednostki 
paliw w gminie sąsiedniej (gminie Namysłów) ze względu na brak stacji paliw w gminie 
Wilków. 
 
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 sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilków na rok 
szkolny 2019/2020. 
 
 

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 XI.77.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  
 Wilków na rok szkolny 2019/2020, stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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Ad.10. 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. 
 

 Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Podinspektor ds. kadr i oświaty p. mgr 
Anna Jankowska, która poinformowała, że na podstawie art. 70a ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły 
wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli –  
w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 
nauczycieli na szkolenia branżowe organ prowadzący do dnia 1 stycznia danego roku 
opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy, uwzględniając: 
wnioski dyrektorów szkół, o których mowa w § 4; wyniki egzaminu ósmoklasisty, 
egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego; podstawowe kierunki realizacji 
polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe; stopień realizacji 
harmonogramu szkoleń branżowych, o którym mowa w § 8. Ponadto zgodnie z § 6 ww. 
rozporządzenia, organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala 
corocznie: maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty,  
o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy; formy i specjalności kształcenia,  
na które dofinansowanie jest przyznawane. W przepisach art. 91d pkt 1 ustawy – Karta 
Nauczyciela wskazano, że kompetencje organu prowadzącego określone w art. 70a 
ust. 1 tej ustawy wykonuje rada gminy.   
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia  zawodowego 
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2020. 

 
 

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 XI.78.2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia          
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli  
w roku 2020, stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  
             Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część  
             gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
 
            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. mgr Zbigniew Maliński, który 
poinformował, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz wytyczne zawarte Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 nakładają 
na gminę obowiązek corocznego uchwalania i realizowania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten jest finansowany 
ze środków uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
W Programie na rok 2020 przewidziano kontynuację zadań realizowanych w 2019 roku. 
Uwzględniono przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień. Działania profilaktyczne kierowane są głównie do dzieci i młodzieży  
m.in. poprzez wspieranie placówek oświatowych. Konkretna pomoc w walce z 
uzależnieniem kierowana będzie nadal do osób dorosłych i ich rodzin poprzez 
działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważnym 
zadaniem Programu jest również udzielanie rodzinom, w których występuje problem 
alkoholowy lub przemoc w rodzinie pomocy terapeutycznej przez specjalistę 
dyżurującego w Punkcie Konsultacyjnym. 
 
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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 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 XI.79.2019 sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, stanowi załącznik nr  19 do protokołu. 
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Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie  
            oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie  
            na 2020 r 

 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki, który poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez 
Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
Dla prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa Rada Gminy uchwala 
roczny plan pracy. Plan pracy Rady Gminy ma charakter ramowy.  Natomiast art. 21  
ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym zobowiązuje Komisje do 
przedkładania Radzie Gminy planu pracy.  Zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Gminy Wilków 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2018 r. poz. 3227) Komisje działają w oparciu o roczne plany pracy 
zatwierdzone przez Radę. Komisje Rady Gminy w Wilkowie przygotowały projekty 
planów pracy na 2020 rok i przedłożyły Radzie Gminy do zatwierdzenia.  

Wcześniej przekazano Przewodniczącym i Członkom poszczególnych Komisji 
ramowe projekty rocznych planów pracy do uzupełnienia o aktualną tematykę 
uwzględniającą kierunki działalności planowane do zrealizowania w roku 2020.  
Na wspólnym posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2019 r. Przewodniczący poszczególnych 
komisji przedstawili Radnym propozycje planów pracy stałych komisji na rok 2020. 
Poinformował, że Radni po zapoznaniu się z propozycjami planów pracy wnieśli o 
wykreślenie z planów pracy stałych komisji tematyki dot. przeglądu placówek 
oświatowych, świetlic wiejskich oraz stanu dróg na terenie gminy – posiedzenie 
wyjazdowe. Propozycja Radnych została wpisana do projektu 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 uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia 
planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2020 r 

 

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 XI.80.2019  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie  
oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie  na 2020 r. , 
stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poprosił Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - p. Radnego Tomasza Krausa o przedstawienie 
stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie w sprawie 
złożonej petycji.  

 

          Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - p. Radny Tomasz Kraus 
zapoznał Radę Gminy z treścią uchwały Nr 4.2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
z dnia 23 grudnia 2019 r.  
 
Uchwała Nr 4.2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
23 grudnia 2019 r. stanowi załącznik nr  21 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przekazania petycji. 
 

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 XI.81.2019 w sprawie przekazania petycji, stanowi załącznik nr 22 do 
protokołu. 
 
Ad.14. Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że w dniu  
27 grudnia 2019 r. otrzymał od Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku – p. Bożeny Puszczewicz pismo 
zawierające podziękowanie i wyrazy uznania dla Radnego Gminy Wilków – p. Michała 
Piątek za zaangażowanie i pracę poświęconą na rzecz przedsięwzięć służących 
lokalnej społeczności w 2019 roku. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radę Gminy 
z treścią ww. pisma a następnie przekazał Radnemu p. Michałowi Piątek przedmiotowe 
pismo. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są wolne wnioski  
i zapytania. 

Radni nie wnieśli wolnych wniosków ani zapytań. 
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Głos zabrał Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb, który podziękował Radzie Gminy  
i Sołtysom za wspólną pracę w 2019 r. na rzecz mieszkańców i  gminy. Ponadto Wójt 
Gminy złożył życzenia noworoczne dla Radnych, Sołtysów oraz zaproszonych gości  
i za ich pośrednictwem rodzinom. 

Ad.15. 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.16. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XI sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
            Przewodniczący  

                Rady Gminy  

          

                                                                                                  Grzegorz Hubicki  

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

             ds. obsługi organów gminy  

   

                         Dorota Czarna                  

 

 

 


