
 

 

Protokół Nr XII.2020 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
 

        
       Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1100 – 1216. 
       Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych - według listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, co stanowi quorum wymagane art. 14 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 
Rada Gminy była zatem władna do podejmowania uchwał.  
Ponadto w sesji udział wzięli:  
- Wójt Gminy             - Pan mgr Bogdan Zdyb, 
- 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. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
za 2019 rok. 
 
 

6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30  grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej  
w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Wilków. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI.78.2019 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i     
 Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i  
 Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w  
 Namysłowie na lata 2020-2022.   
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11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa    
 drogowego. 
 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu   
 nieruchomości położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków. 
 
 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 
 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

 

15.  Wolne wnioski i pytania. 
 
 

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

 

17. Zamknięcie obrad XII 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  14 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 poinformował, że na dzień dzisiejszy 
nie ma żadnych komunikatów ani ogłoszeń.  
Następnie poprosił Przewodniczących Komisji Rady Gminy o przedstawienie informacji  
z przeprowadzonych posiedzeń: 

 

               1) Informacja z posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy  
                    w Wilkowie; 
 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Radny p. Tomasz Kraus 
poinformował, że w dniu 27 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie, na którym Komisja zapoznała się  
z treściami petycji, dokonała ich analizy, przeprowadziła postępowania wyjaśniające   
i podjęła stosowne uchwały, z którymi Rada Gminy zostanie zapoznana w pkt. 13 i 14 
dotyczących rozpatrzenia petycji.  
 
              2)   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 27 stycznia 2020 r. odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej 
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i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty i Problemów Społecznych Rady Gminy 
w Wilkowie, na którym omówiono projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania do 
sprawozdań przedstawionych przez Przewodniczących Komisji Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
 

Ad.3.  Wpłynęła interpelacja od Radnego p. Tadeusza Podyma. 
 
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 dwukrotnym spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Województwa w Opolu oraz 
Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie stanu drogi wojewódzkiej nr 
451 przebiegającej przez Gminę oraz w sprawie zamontowania sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pieszych znajdującym się przy kościele w Wilkowie;  

 o spotkaniu z potencjalnymi inwestorami w sprawie sprzedaży działki gminnej 
położonej w Krzykowie. Wójt Gminy poinformował, że Inwestor zajmuje się 
przemysłem meblowym, więcej informacji udzieli Radnym na następnej sesji.   
 

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. 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał jakiej narodowości jest Inwestor.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że polskiej.  
 
Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wilkowie  za  2019 rok przedstawiła Kierownik GOPS w Wilkowie p. mgr Joanna 
Piaskowska.  
Kierownik GOPS przedstawiła realizację zadań zleconych i własnych gminy przez 
ośrodek pomocy społecznej w 2019 r.   W ramach zadań zleconych  w dziale świadczeń 
wychowawczych: wypłacono 7.025 świadczeń wychowawczych dla 518 rodzin na 
łączną kwotę 3.493.198,58 zł, w tym w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego wypłacono 170 świadczeń wychowawczych na kwotę 79.859,00 zł.  
W pierwszym półroczu 2019 r.: na pierwsze dziecko w rodzinie wypłacono 894 
świadczenia wychowawcze; na drugie i kolejne dziecko wypłacono 1 648 świadczeń 
wychowawczych; ustalono prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko 
151 rodzinom, w tym 16 rodzinom w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepełnosprawności; ustalono 133 rodzinom prawo do 
świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko (nie uwzględniając dziecka 
pierwszego).  Poinformowała, że zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci od 01.07.2019 r. świadczenie wychowawcze jest świadczeniem 
bezdochodowym, wypłacanym na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku 
życia. W tym okresie łącznie wypłacono 4.483 świadczenia. Łącznie na świadczenia 
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wychowawcze i koszty utrzymania wydatkowano kwotę 3.538.919,96 zł. W dziale 
świadczeń rodzinnych wypłacono 6787 świadczeń na kwotę 1.370.797,86 zł, w dziale 
program „dobry start” tzw. 300+ wypłacono 559 świadczeń na kwotę 167.700,00 zł; 
sfinansowano usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi, koszt tego 
zadania to 23.940,00 zł; wypłacono 38 świadczeń z tytułu dodatku energetycznego na 
łączną kwotę 634,00 zł. W ramach zadań własnych: na domy pomocy społecznej 
wydano 342.885,98 zł - opłacono pobyt 12 osobom; na  pieczę zastępczą wydano 
27.646,06 zł za 2 dzieci; na świadczenie w postaci dodatków mieszkaniowych 
wydatkowano kwotę  21.469,24  zł - wypłacono 84  świadczenia; na usługi opiekuńcze 
wydatkowano  21.147,00 zł - z usług korzystało 6 osób; na wypłatę zasiłków stałych 
wydatkowano 118.869,45 zł - z tej formy pomocy skorzystało 16 osób; na wypłatę 
zasiłków okresowych wydatkowano 115.361,59 zł - z tej formy pomocy skorzystało  
6 rodzin, którym wypłacono 334 świadczenia: na wypłatę zasiłków celowych i w naturze 
wydatkowano 17.631,00 zł - wypłacono 57 świadczeń dla 33 rodzin.  
Kierownik GOPS p. mgr Joanna Piaskowska poinformowała, że koszt dożywiania 
łącznie wyniósł 238.333,33 zł, z tego 143.000,00 zł to  środki pochodzące z Programu 
wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”: w tym 95.333;33 zł to środki własne Gminy.  
Dożywianiem w formie posiłku objęto 64 osoby: w tym 60 osób to dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, oraz 4 osoby dorosłe. Ogółem wydano 8.027,00 zł. 
                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają pytania do przedstawionego 
sprawozdania pisemnego.  
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie   
za  2019 rok, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad.6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie 
          z dnia 30  grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków  
          na 2020 rok. 
 
        Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się zmiany  
polegające na: 

 zwiększeniu dochodów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i z podatku od 
nieruchomości, które zostaną przeznaczone na dopłaty do folii rolniczych 
składowanych przez rolników, są to zaplanowane wydatki w dziale 900 – 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  oraz na dopłaty dla dzieci 
zamieszkałych na  terenie gminy przebywające w żłobkach Gminy Namysłów - 
wydatki zaplanowano w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej. 

 w zakresie wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia planu pomiędzy działami 
801 – Oświata i wychowanie  i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w celu 
zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla dzieci szkół podstawowych. 

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

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
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uchwały o zmianie uchwały Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30  grudnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok. 

 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  14 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymał się od głosowania  –   0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

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

 
 

Uchwała Nr XII.82.2020 r. o zmianie uchwały Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 30  grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok, 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą  
          Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w  
          żłobkach dzieciom z terenu Gminy Wilków. 
 
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-
Cichosz, która poinformowała, że przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 dają gminie możliwość zawarcia porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki 
zapewnianej w żłobkach dzieciom na terenie innej gminy – stanowi o tym art. 60a 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podjęcie 
niniejszej uchwały pozwoli Wójtowi Gminy na zawarcie porozumienia z Gminą 
Namysłów, wskutek czego Gmina Wilków przekazywać będzie dotację dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie Gminy Namysłów, do których uczęszczają dzieci stale 
zamieszkałe na terenie Gminy Wilków, w wysokości 300 zł miesięcznie od każdego 
dziecka. Porozumienie będzie zawarte na okres od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia  
2020 r. Ponadto Sekretarz Gminy poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
Rady Gminy w 27 stycznia b.r. Radni zostali zapoznali z treścią porozumienia.  
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że Radni na wspólnym 
posiedzeniu komisji Rady Gminy dyskutowali nad przedłożonym projektem uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie 
zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu 
Gminy Wilków. Ponadto poinformował, że Radni mieli wątpliwość do zapisu czy ma 
dotyczyć dzieci „zamieszkałych” czy „zameldowanych” na terenie Gminy Wilków. 
Jednak w trakcie dyskusji Radni zdecydowali, żeby dofinansowanie dot. dzieci 
zamieszkałych.  
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Głos zabrał Radny p. Przemysław Bałachowski, który poinformował, że na wspólnym 
posiedzeniu komisji Rady Gminy wnioskował, że dofinansowanie do żłobków powinno 
być dla dzieci zameldowanych na terenie Gminy Wilków, a nie zamieszkałych ponieważ 
przy omawianiu projektów uchwał dotyczących stawek podatków i opłat lokalnych na 
2020 r. ustalono, że środki na dofinansowanie będą pochodziły z podatków. 
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zasadnym jest, żeby dofinansowanie 
dotyczyło dzieci zamieszkałych, ponieważ zameldowanie byłoby pewnym 
ograniczeniem. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zapytała od kiedy będzie 
obowiązywało porozumienie.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że porozumienie będzie podpisane  
w Burmistrzem Namysłowa i będzie obowiązywało od 1 lutego 2020 r.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów  
w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom  
z terenu Gminy Wilków. 

 
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 XII.83.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobkach 
dzieciom z terenu Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 

 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI.78.2019 Rady Gminy  
          w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. 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 Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-
Cichosz, która poinformowała, że projekt uchwały opracowano w związku z wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim II SA/Go 407/19. 
Zdaniem Sądu kompetencje rady gminy ograniczają się wyłącznie do wyodrębnienia 
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli a przedmiot 
regulacji zawarty w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela 
i przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 
wskazuje, że są to czynności związane z wykonywaniem budżetu. Zgodnie z art. 30 ust. 
2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do zadań wójta należy wykonywanie budżetu. 
W konsekwencji zdaniem Sądu to organ wykonawczy gminy jest właściwy w zakresie 
podziału środków, opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz określenia 
specjalności i form kształcenia. Tym samym Rada Gminy jako organ stanowiący 
posiada delegację ustawową do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, co Rada Gminy w Wilkowie uczyniła w uchwale 
budżetowej Gminy na 2020 rok. 
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Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI.78.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 grudnia 2019 r. 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 –  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 XII.84.2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI.78.2019 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. 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 9 do protokołu. 
 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 
              i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków. 

   

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła p.o. Kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej – p. mgr Krzysztofa Golec-Pianka, która poinformowała, że zgodnie 
z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków Rada Gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając 
o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Projekt regulaminu został 
przedłożony do zatwierdzenia organowi regulacyjnemu. Postanowieniem z  dnia 
12 grudnia 2019 r. organ regulacyjny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
zaopiniował pozytywnie przedłożony projekt regulaminu. Regulamin ten stanowi akt 
prawa miejscowego, określający minimalny poziom usług na terenie gminy, warunki 
i tryb zawierania umów, standardy obsługi odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych, 
sposób ustalania ceny za te usługi, techniczne warunki możliwości dostępu do usług, 
sposób postępowania przypadku niedotrzymania ich ciągłości, warunki dostarczania 
wody na inne cele, w tym cele przeciwpożarowe. Przedstawiona treść Regulaminu, 
zawiera powyższy zakres koniecznych uregulowań i jest zgodna z obowiązującymi 
przepisami cytowanej ustawy.  
 

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

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

 
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 XII.85.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i  
             Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu  
             Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną  
             odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2020-2022.   
 

 
             Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła p.o. Kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej – p. mgr Krzysztofa Golec-Pianka, która poinformowała, że zgodnie z art. 
21 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością opracował i przedłożył w dniu 10 stycznia 2020 r. Wieloletni Plan 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, zawierający listę 
nowych zadań, które Spółka zamierza realizować w najbliższych latach. Przedłożony 
dokument jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia 
wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 
ustawy wymienionej na wstępie, Rada Gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia 
przedłożenia Planu Wójtowi. W latach 2020-2022 Spółka realizować będzie zadanie 
dotyczące monitoringu i sterowania siecią wodociągową w powiecie namysłowskim,  
a także w przypadku pozyskania środków zewnętrznych zadanie budowy systemu 
gospodarki osadowej dla oczyszczalni ścieków w Namysłowie.  W planie inwestycyjnym 
na lata 2020-2022 ujęto również budowę sieci wodociągowej w Lubskiej oraz  
w przypadku pozyskania funduszy zewnętrznych budowę sieci kanalizacyjnej  
w Pszenicznej.  
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2020-2022.   

 
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 XII.86.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju  
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością w Namysłowie na 
lata 2020-2022, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

 
 

Ad.11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa  
             drogowego. 
 
 

   Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Podinspektor ds. planowania 
przestrzennego i budownictwa p. Ewa Hutnik, która poinformowała, że zgodnie z art. 40 
ust. 8 i 9 ustawy  dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 2068 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze 
uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, 
wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki opłaty, o których 
mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa 
drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł,  
z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki 
opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień 
zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może 
przekroczyć 20 zł. Przy ustalaniu stawek,  o których mowa w ust. 7 i 8, uwzględnia się: 
kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty; rodzaj elementu zajętego pasa 
drogowego; procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; rodzaj zajęcia pasa 
drogowego; rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie 
drogowym. 
           Projekt uchwały opracowano w związku z potrzebą aktualizacji stawek opłat oraz 
wyodrębnienie stawki w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 
 
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 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
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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 XII.87.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa  
drogowego, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad.12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu  
             nieruchomości położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków. 
 
 Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła p.o. Kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej – p. mgr Krzysztofa Golec-Pianka, która poinformowała że projekt uchwały 
opracowano w związku z dużym  zainteresowaniem  potencjalnych nabywców kupnem 
przedmiotowych działek. 
 
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 wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości 
położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków. 

 
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 XII.88.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że  w dniu  
13 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy petycja w sprawie zmiany przepisów 
prawa. Petycja o tożsamej treści wpłynęła też za pośrednictwem Przewodniczącego 
Rady Powiatu Namysłowskiego w dniu 18 grudnia 2019 r. Petycje zostały przekazane 
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu zaopiniowania. Następnie Przewodniczący 
Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 
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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 5.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
z dnia 27 stycznia 2020 r. wraz z uzasadnieniem. 
 
Uchwała Nr 5.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
27 stycznia 2020  r. stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu 
się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przedstawił treść projektu 
uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

 

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

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 XII.89.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji, stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował,  
że w dniu 6 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy petycja w sprawie zmiany 
przepisów prawa miejscowego oraz w sprawie poparcia pkt. 2 wniesionej petycji  
w formie uchwały Rady Gminy. Petycja o tożsamej treści wpłynęła też za 
pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego w dniu 18 grudnia 
2019 r. Petycje zostały przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu 
zaopiniowania.  Następnie 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 6.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
z dnia 27 stycznia 2020 r. wraz z uzasadnieniem.  
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Uchwała Nr 6.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
27 stycznia 2020 r. stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu 
się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przedstawił treść projekt 
uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  14radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XII.90.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji, stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu. 
 
 

Ad.15. Wolne wnioski i zapytania. 
 

 
Radny p. Jan Binerat poinformował, że w ogrodzeniu cmentarza komunalnego  
w Wilkowie brakuje jednego słupka. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że rozezna sprawę. 
 
Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego  
p. Stanisław Jasyk zapytał w sprawie interwencji Policji w Wojciechowie, która nakazała 
rolnikowi usunąć gruz z drogi, który był wsypany w dziurze i przykryty piaskiem: 
czy to był jednostkowy przypadek czy wszyscy rolnicy będą musieli usunąć gruz, który 
wysypali na drogi.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że Policja była ale nie nakazała 
usunięcia gruzu. 
 
Głos zabrała Sołtys Wsi Wojciechów p. Małgorzata Borkowska, która poinformowała, że 
słyszała, że Policja nakazała. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zarządcą drogi jest Wójt. W związku 
z powyższym poinformował, że w przyszłym tygodniu podejmie stosowne działania,  
o których poinformuje na następnej sesji.  
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Radny p. Edward Szulakowski zapytał w imieniu mieszkańców Wilkowa jak wygląda 
sprawa dot. podłączenia gazu ziemnego. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że posiada zapewnienia od Spółki 
Gazowniczej  w Opolu, że do wakacji  gaz zostanie doprowadzony.  
 
Radny p. Rafał Smoleń podziękował Panu Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy 
za podjęte działania w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych koło kościoła w Wilkowie.  
 
Radny p. Tomasz Kraus w swojej wypowiedzi poruszył temat komunikacji gminnej.  
Zdaniem Radnego mieszkańcy Krzykowa czują się wykluczeni ze względu na 
ograniczony ruch komunikacji miejskiej czy komunikacji PKS. W  związku z powyższym 
zapytał czy jest szansa na stworzenie komunikacji gminnej, która dałaby szansę 
swobodnego dostępu do korzystania z marketów znajdujących się w Wilkowie. Radny 
poinformował, że obecnie mieszkańcy mają tylko jeden autobus rano a powrót po 
południu. Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, że to jest forma wykluczenia.    
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że to nie jest forma wykluczenia. 
Obowiązkiem Gminy jest zapewnić transport ale na terenie gminy i ten wymóg prawny 
jest realizowany. Mieszkańcy mogą korzystać z transportu w godzinach rannych  
i popołudniowych.  
 
Radny p. Zbigniew Błaszczyk  zapytał w imieniu mieszkańców ul. Kolejowej w Wilkowie 
w sprawie budowy chodnika na ul. Kolejowej od torów kolejowych w kierunku Dębnika 
lub wykonanie jakiegoś etapu chodnika chociaż od torów kolejowych do przystanku 
autobusowego.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że były prowadzone rozmowy ze 
Starostwem Powiatowym w Namysłowie ale na dzień dzisiejszy nie ma żadnych decyzji 
w tej sprawie i  w tym roku nie będzie budowy chodnika na tym odcinku.  
 
Radny p. Zbigniew Reczuch zapytał w sprawie budowy chodnika w Wilkowie  
na ul. Długiej. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że sprawa budowy chodnika na  
ul. Długiej wygląda tak samo jak na ul. Kolejowej.  
 
Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego  
p. Stanisław Jasyk zapytał czy jest możliwość poszerzenia mostków wyjazdowych  
z dróg gminnych np. w Wilkowie koło posesji nr 29. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że rozezna sprawę. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zapytała w sprawie 
przebudowy drogi relacji Bukowie – Gorzesław, czy Gmina posiada informacje w tej 
sprawie. 
 
Wójt Gminy p. mgr  Bogdan Zdyb poinformował, że Gmina czeka na informację od 
Wojewody Opolskiego, żeby można było ogłosić przetarg. 
 
Radny p. Marcin Bochniak zapytał czy można dokonać przeglądu dróg asfaltowych 
znajdujących się na osiedlu w Idzikowicach ponieważ pojawiły się niewielkie ubytki.  
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Wójt Gminy p. mgr  Bogdan Zdyb poinformował, że przegląd został już zrobiony i   
w okresie wiosennym wrócimy do tematu.  
 
Radny p. Tomasz Kraus przypomniał, że na jednej z sesji zapytał w sprawie 
umieszczanych ulotek, ogłoszeń, plakatów na przystankach autobusowych.   
W związku z powyższym zapytał, czy gmina podjęła działania. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że na przystankach autobusowych 
zostanie umieszczona informacja o zakazie przyklejania reklam.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Radni wspólnie ustalili, że w dniu  
15 lutego b.r. w godzinach od 9.00 -14.00 na terenie Gminy Wilków (we wszystkich 
sołectwach) odbędzie się zbiórka złomu i puszek, dochód zostanie przeznaczony na 
ratowanie życia Tosi i Franka. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zaprosiła Radnych, 
Sołtysów i obecnych na sesji gości na kiermasz charytatywny, który odbędzie w dniu  
8 lutego b.r. w godzinach od 9.00 do 17.00 w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Bukowiu. Cały dochód  zostanie przeznaczony na ratowanie życia Tosi i Franka.  
Następnie poinformowała, że po sesji zostanie przekazany plakat o kiermaszu Sołtysom 
z prośbą o wywieszenie w sołectwach.  
 
Ad.16. 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.17. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
            Przewodniczący  

                Rady Gminy  

          

                                                                                                  Grzegorz Hubicki  

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

             ds. obsługi organów gminy  

   

                         Dorota Czarna                  

 


