
 

 

Protokół Nr XIII.2020 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia 28 maja 2020 r. 
 

        
       Sesja Rady Gminy odbyła się w małej sali Domu Kultury w Wilkowie  
w godz. 1100 – 1345. 
       Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 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 2020 r. poz. 713) Rada Gminy 
była zatem władna do podejmowania uchwał.  
Ponadto w sesji udział wzięli:  
- Wójt Gminy             - Pan mgr Bogdan Zdyb, 
- Skarbnik Gminy   - Pani mgr inż. Teresa Żółtaszek, 
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie – Pan mgr     
  Kazimierz Olchawa,  
- Radca Prawny    - Pani mgr  Dagmara Bak, 
oraz sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i osoby zaproszone  
– według list obecności stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
       Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki, który przywitał 
zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Składanie interpelacji  i zapytań radnych w formie pisemnej. 
4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 

sprawozdanie z Wykonania uchwał Rady Gminy. 
5. Sprawozdanie z  realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  

2019-2020 – za 2019 rok. 
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2019 rok. 
7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na lata 2017 - 2020 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych - za 2019 rok. 

8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków. 
9. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy 

Wilków. 
10. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków. 
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilków 

na lata 2016-2019. 
12.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury i świetlic 

wiejskich za 2019  rok. 
13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego  za 2019  r. 
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  

30  grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 
15. 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. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości: 
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gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Spółki 
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie w spółkę  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Wilków. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
obowiązujących na terenie Gminy Wilków.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków  
w 2020 roku. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Wilków.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
położonej w Pszenicznej. 

25. Wolne wnioski i pytania. 
26. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
27. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki zwrócił się z pytaniem czy są wnioski 
w sprawie zmiany porządku obrad. 
 

Wniosków do porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
 

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

 
 

Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował Radnych: 

 

1) na sesji w dniu  30 stycznia 2020 r. Radny p. Tadeusz Podyma złożył interpelację  
w sprawie organizacji transportu (autobusów) na terenie Gminy Wilków. 
W dniu 7 lutego 2020 r. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi Radnemu na ww. interpelację. 

2) w dniu 3 lutego 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy uchwała nr 16/2020 z dnia  
31 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilków.   
Ww. uchwałą Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 
zaopiniował planowaną kwotę długu Gminy Wilków; 

3) w dniu 3 lutego 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy uchwała nr 28/2020 z dnia  
31 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale 
budżetowej Gminy Wilków na 2020 rok. Ww. uchwałą Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował możliwości sfinansowania 
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deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wilków na 2020 r.; 

4) w dniu 24 marca 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie petycja z dnia 23 
marca 2020 r. wniesiona przez  Koalicję Polska Wolna od 5G. Petycja dotyczy 
interesu publicznego w zakresie  przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia 
mieszkańców przed elektroskażeniem. Petycja została przekazana do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie w celu przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego; 

5) w dniu 25 maja 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie petycja przekazana za  
pośrednictwem Rady Powiatu Namysłowskiego pismem Nr Or.152.2.2020.MA z dnia 
26 marca 2020 r. wniesiona przez Koalicję Polska Wolna od 5G. Petycja dotyczy 
interesu publicznego w zakresie  przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia 
mieszkańców przed elektroskażeniem – w części dotyczącej realizacji zadań 
należących do gmin. Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji Rady Gminy w Wilkowie w celu przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego; 

6) w dniu 3 kwietnia 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie petycja z dnia  
2 kwietnia 2020 r. wniesiona przez Panią Renatę Sutor. Petycja dotyczy interesu 
publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie 
lokalnej ,,tarczy antykryzysowej”).  Petycja została przekazana do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie w celu przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego; 

7) w dniu 25 maja 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie petycja przekazana za  
pośrednictwem Rady Powiatu Namysłowskiego pismem Nr OR.1610.3.2010.AW  
z dnia  6 kwietnia 2020 r. wniesiona przez Panią Renatę Sutor. Petycja dotyczy 
interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”). Petycja została przekazana do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie w celu przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego. 

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

 
1) Informacja Komisji Oświaty i Problemów Społecznych Rady Gminy  

w Wilkowie: 
 
Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Problemów 
Społecznych Rady Gminy w Wilkowie poinformowała, że zgodnie z planem pracy Komisji 
w dniu 27 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie, na którym omówiono problemy 
wychowawcze i socjalne dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas gimnazjalnych na 
terenie Gminy Wilków. Ponadto Dyrektorzy Placówek Oświatowych poinformowali 
Członków Komisji o  potrzebach placówek oświatowych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania do 
sprawozdania  przedstawionego przez Przewodniczącą Komisji ds. Oświaty i Problemów 
Społecznych. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
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     2) Informacja ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji  
            Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie: 

 
Radny p. Edward Szulakowski – Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w Wilkowie poinformował, że w dniu 12 marca 2020 r. odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, na 
którym dokonano oceny wykonania wydatków w placówkach oświatowych za 2019 r. 
oraz przedstawiono  funkcjonowanie oświaty gminnej za rok 2019 r. Ponadto Dyrektorzy 
Placówek Oświatowych poinformowali Członków Komisji o potrzebach placówek 
oświatowych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania do 
sprawozdania  przedstawionego  przez Przewodniczącego wspólnego posiedzenia 
Komisji Rady Gminy.  
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki, który w swojej 
wypowiedzi odniósł się do wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 2020 r.  
Poinformował, że w ww. posiedzeniu nie uczestniczył Pan Wójt z powodu nieobecności  
a w trakcie analizy podczas posiedzenia wyniknęło kilka spraw kontrowersyjnych.  
W związku z powyższym zapoznał Radę Gminy z fragmentami wypowiedzi Radnych  
i Dyrektorów Placówek Oświatowych z terenu Gminy Wilków dotyczącymi  potrzeb 
placówek: zatrudnienia dodatkowego nauczyciela do oddziału przedszkolnego 
funkcjonującego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu, potrzebą modernizacji 
boiska szkolnego w Bukowiu, potrzebą modernizacji pracowni komputerowej wraz  
z zakupem komputerów do szkoły w Bukowiu; potrzebą założenia monitoringu 
wewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Idzikowicach oraz utworzenia 
pracowni językowej wraz z wyposażeniem, potrzebą utworzenia i zagospodarowania 
placu zabaw dla uczniów klas I-III w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie 
zawartymi w protokole Nr 17.2020 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 marca 
2020 r. Podsumowując swoją wypowiedź poinformował, że obiecał Dyrektorom Placówek 
Oświatowych na ww. posiedzeniu, że spotka się z Panem Wójtem i przedstawi wszystkie 
zgłoszone na posiedzeniu komisji potrzeby i tak uczynił. W związku z powyższym 
poprosił Pana Wójta o zabranie głosu w tej sprawie i udzielenie odpowiedzi na zgłoszone 
potrzeby  Dyrektorów Placówek Oświatowych z terenu Gminy Wilków. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że wszystkie te problemy, które 
Dyrektorzy  Placówek Oświatowych zgłaszali w odpowiednim czasie będzie rozwiązywał i 
przedstawi odpowiedzi w stosownym czasie, na razie  największym problemem jest 
pandemia. 
 
Radna p. Irena Marszałek odpowiedziała, że  „wiemy, że nic nie wiemy”. Poinformowała, 
że chciałaby uzyskać konkretną informacje nt. zatrudnienia dodatkowego nauczyciela lub  
pomocy do oddziału przedszkolnego w Bukowiu. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb powtórzył, że Radna uzyska odpowiedź w stosownym 
czasie. 

 

 

         3) Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie: 
 
Radny p. Marcin Bochniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie 
poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji w dniu 14 maja 2020 r. odbyło się 
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posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym dokonano kontroli w zakresie ulg, umorzeń 
podatków i opłat lokalnych oraz procedury w zakresie windykacji podatków za 2019 r.; 
kontroli w zakresie realizacji  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za rok 
2019  - na terenie gminy oraz kontroli w zakresie inwestycji i zamówień publicznych w 
Urzędzie Gminy za 2019 r. 

 

Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
zgłoszono dwa pytania: jedno dot.  okresu gwarancji i usuwania usterek wykonawcy 
danego zamówienia, a drugie dot. czy w projekcie na zadanie inwestycyjne pn.: 
„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją” było uwzględnione 
ogrzewanie świetlicy. 

 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie p. mgr 
Kazimierz Olchawa poinformował, że projekt na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa 
świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją” nie przewidywał rozbudowy w 
system grzewczy sali głównej świetlicy. Świetlica główna w projekcie była wyłączona 
natomiast pomieszczenia sanitarne i cateringowe objęte były systemem grzewczym 
elektrycznym i zostało to wykonane. Świetlica główna będzie ogrzewana za pomocą 
grzejników elektrycznych. Poinformował, że zgłoszone na posiedzeniu usterki na bieżąco 
są usuwane, zostało tylko podłączenie pieca kuchennego, ponieważ nie było to 
obowiązkiem wykonawcy tylko sprawą wyposażenia. Następnie poinformował nt. okresu 
gwarancji i usuwania usterek wykonawcy danego zamówienia wynosi on 84 miesiące 
licząc od daty jego odbioru końcowego tj. grudzień 2026 r.  Natomiast okres gwarancji na 
zadanie pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Pągów” jest do 15 września 2023 r. 
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał, że jeśli przepisy zabraniają pozostawienia drzwi 
ewakuacyjnych to kto wcześniej wydał pozwolenie żeby były. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie p. mgr 
Kazimierz Olchawa poinformował,  że świetlica w Pągowie była przebudowana w latach 
2005 – 2006 i posiadała dwoje drzwi - od strony wejściowej i od strony podwórka.  
W chwili obecnej w trakcie projektowania prac dot. rozbudowy tego obiektu, należało 
zlikwidować każdy otwór, czy to drzwiowy, czy to okienny, który byłby zlokalizowany w 
budynku w odległości 3 m od granicy nieruchomości. 
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że na posiedzeniu poruszono sprawę okresu 
gwarancji nie tylko świetlicy, ale konkretnie chodziło o to dlaczego tak długo, po prawie 
dwóch latach po wykonaniu kanalizacji w Pągowie, nie usunięto zgłaszanych usterek np. 
zapadniętej drogi z kostki przy świetlicy. Radna poinformowała, że w każdym ogłoszonym 
przetargu, jednym z załączników jest umowa, w której zapisane są warunki gwarancji i 
rękojmi.  Po stronie zamawiającego jest obowiązek powiadomienia i wyznaczenia 
terminu. W związku z powyższym zapytała dlaczego to trwało tak długo: dwa lata tzn., że 
Gmina nie dopełniła obowiązku i nie wyznaczyła  terminu usunięcia usterek.     
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie p. mgr 
Kazimierz Olchawa poinformował, że Gmina wyzwała wykonawcę kanalizacji w Pągowie 
do usuwania usterek. Wykonawca usuwał na bieżąco usterki, które wynikły w trakcie 
użytkowania. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformował, że usterki  
w  drodze z kostki przy świetlicy mogły być usunięte dopiero po przebudowie świetlicy.  
Obecnie wykonawca otrzymał zawiadomienie dot. wykonania prac usunięcia wszystkich 
usterek.  
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Radna p. Irena Marszałek stwierdziła, że minęły dwa lata od zakończenia kanalizacji w 
Pągowie. W związku z powyższym zapytała dlaczego Gmina wcześniej nie zastosowała 
takich obostrzeń. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że rok temu był wykonany przegląd 
gwarancyjny i usterki  usunięto, a w tym roku pojawiły się nowe. 
  
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy p. mgr Kazimierz 
Olchawa ponownie poinformował, że usterki nie mogły być usunięte przed zakończeniem 
prac związanych z rozbudową świetlicy, ponieważ w trakcie prac po drodze jeździł ciężki 
sprzęt. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie p. mgr 
Kazimierz Olchawa  poinformował, że gwarancja na wykonaną kanalizację w Pągowie 
obowiązuje do 15 września 2023 r. i jeżeli pojawią się jakiekolwiek usterki, które 
obejmuje gwarancja będą usuwane zgodnie z umową. 
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał w jakim terminie zostanie wykonane ogrzewanie 
świetlicy w Pągowie. 
  
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie p. mgr 
Kazimierz Olchawa poinformował, że zostanie wykonane do sezonu grzewczego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania do 
sprawozdania przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
 

          4) Informacje ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji  Budżetowej  
              i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty i Problemów Społecznych oraz   
              Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  Rady Gminy w Wilkowie: 
 
Radny p. Edward Szulakowski – Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Rady 
Gminy w Wilkowie poinformował, że w dniu 23 marca 2020 r. i 25 maja 2020 r. odbyły się 
wspólne posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, 
Komisji Oświaty i Problemów Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy w Wilkowie, na którym omówiono projekty uchwał na XIII sesję Rady Gminy. 
Ponadto Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z  realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2019-2020 – za 2019 rok, sprawozdaniem z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok, 
informacją z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 
2020 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - za 
2019 rok, oceną Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków,  informacją jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Wilków za rok 2019, sprawozdaniem z 
realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilków na lata 2016-2019, 
sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury i świetlic 
wiejskich za 2019 rok oraz ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  
publicznego  za 2019  r. 

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

 

 

            5) Informacja z posiedzenia Komisji  Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady  
                 Gminy w Wilkowie: 
 

Radny p. Edward Szulakowski – Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że w dniu 25 maja 2020 r. odbyło 
się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego w sprawie wyrażenia 
opinii  w  sprawie  wniesienia  przez  Wójta  Gminy Wilków wkładu pieniężnego na 
objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie. 
W trakcie posiedzenia podjęto uchwałę Nr 5.2020 Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia 
opinii w  sprawie  wniesienia  przez  Wójta  Gminy Wilków wkładu  pieniężnego  
na objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia  Spółka Akcyjna  z siedzibą  
w Namysłowie. 
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy wyraziła pozytywną opinię 
do ww. sprawy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania do 
sprawozdania przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
 
 

Ad.3.  Wpłynęły interpelacje od Radnego p. Tadeusza Szkudlarskiego. 
 
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 planach dot. gazyfikacji miejscowości Wilków tzw. części uprzemysłowionej. 

Posiada zapewnienia od Spółki Gazowniczej  w Opolu, że do końca wakacji gaz 
zostanie doprowadzony.  

 w dniu 18 maja 2020 r. odbył się przetarg na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa 
drogi transportu rolnego w Idzikowicach”;  

 w dniu 2 czerwca 2020 r. odbędzie się otwarcie ofert złożonych na zadanie  
inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi relacji Bukowie – Gorzesław”;  

 o udzielonym dofinansowaniu projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 
Opolskie w latach 2020-2022” w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie 
realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich dla sołectw: Dębnik, 
Lubska, Młokicie i Pielgrzymowice; 

 w związku z epidemią koronawirusa, od połowy marca zawieszone są zajęcia 
stacjonarne w szkołach. Lekcje prowadzone są zdalnie. Od 6 maja dopuszczono 
możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Od 25 maja br. będą umożliwione zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci  
z klas I- III szkoły podstawowej, również od 25 maja br. – konsultacje dla uczniów klas  
8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca br. uruchomine zostaną konsultacje dla 
uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych. Nie ma jeszcze decyzji czy 
uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach 
po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w 
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terminie od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych 
będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS. 
Na chwilę obecną prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Publicznym 
Przedszkolu w Wilkowie. 

 w związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć w szkołach,  od 25 marca 
b.r. nauka przez internet stała się obowiązkowa.  Niektóre rodziny wciąż jednak nie 
posiadają własnego komputera z dostępem do internetu lub dzieci jest więcej niż 
sprzętu w domu lub rodzice pracują zdalnie i nie zawsze mogą udostępnić sprzęt 
swoim dzieciom. Dla tych najbardziej potrzebujących uczniów Ministerstwo Cyfryzacji 
uruchomiło program dotacji pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa. Każdy samorząd mógł wystąpić o dofinansowanie i z tych środków 
zakupić sprzęt komputerowy. Laptopy zgodnie z zapisami w projekcie zostały 
przekazane umową użyczenia do szkół, a Dyrektorzy użyczą uczniom.   Nasza Gmina 
w ramach projektu zakupiła 24 laptopy. Wartość projektu, to 60.000 zł. Ponadto 
poinformował, że gmina złożyła wniosek na nowy nabór o dofinansowanie zakupu 
laptopów dla rodzin wielodzietnych  w związku ze zdalnym nauczaniem w wysokości 
45.000 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny otrzymał 9 laptopów natomiast pozostałe 
szkoły podstawowe łącznie z Publiczną Szkołą Podstawową SPSK w Dębniku  
po 5 laptopów. 

 wykonano projekt budowy linii światłowodowej dla miejscowości 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. 

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do działalności szkół i 
przedszkoli w związku z epidemią. Radna zapytała czy Pan Wójt wziął pod uwagę 
przeprowadzenie testów dla wszystkich pracowników oświaty.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że dwa tygodnie temu odbyło się 
spotkanie z Dyrektorami Placówek Oświatowych i zlecił, aby wystąpili do Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej o wykonanie testów dla wszystkich pracowników. Otrzymali 
odpowiedź, że stacja nie spowoduje, żeby testy zostały wykonane. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała jak to się dzieje, że w innych miejscowościach 
wykonują testy pracownikom oświaty,  a tu nie chcą. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że otrzymał informacje, że jeśli ktoś z 
nauczycieli lub pracowników oświaty chce taki test to musi sobie kupić, a służby go 
wykonają. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy Gmina nie może sfinansować testów. 
 
Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do wywiadu Pana Wójta 
Gminy zamieszczonego w Gminnym Informatorze w miesiącu styczniu, w którym 
zdaniem Radnej Pan Wójt  wychwala budżet i przedstawia planowane inwestycje na 
2020 rok, które są w zbliżonej kwocie do 2019 roku. W związku z powyższym Radna 
zapytała dlaczego Pan Wójt nie poinformował mieszkańców Gminy w jakiej wysokości 
jest zadłużona nasza gmina. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Gmina nie ma problemów 
finansowych. 
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Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Ad.5,6,7,8,9,10,11,12 i 13. 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że Radni na wspólnych 
posiedzeniach Komisji Rady Gminy w Wilkowie byli zapoznani ze sprawozdaniem z  
realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2020 – za 2019 rok, 
sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2019 rok, informacją z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2017 - 2020 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych - za 2019 rok, oceną Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie 
Wilków, analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie 
gminy Wilków, analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy 
Wilków, sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Wilków na lata 2016-2019, sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Domu Kultury i świetlic wiejskich za 2019 rok i sprawozdaniem z realizacji programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku  publicznego  za 2019  r. 
W związku z powyższym zapytał Radnych czy mają pytania do przedstawionych 
sprawozdań pisemnych. 

 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań. 
 

Sprawozdanie z  realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2020 – 
za 2019 rok, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2019 rok, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata  
2017 - 2020 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych - za 2019 rok, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków, stanowi załącznik nr 9  
do protokołu. 
 
Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy 
Wilków, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilków na 
lata 2016-2019, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury i świetlic 
wiejskich za 2019  rok, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego  za 2019  r., stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 

 
Ad.14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Gminy w Wilkowie  
            z dnia 30  grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy  
            finansowej. 
 
        Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się zmiany w 
załączniku Nr 1 polegające na: 

1)   zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 763.673,74 zł  
w związku z pismami z Krajowego Biura Wyborczego i od Wojewody 
Opolskiego informującym o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone gminie, a 
także w związku z dokonanymi zmianami w budżecie; 

2)   zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 706.000,00 zł w związku z 
otrzymaniem dofinansowania z budżetu środków europejskich do 
zrealizowanych zadań inwestycyjnych; 

3)  zwiększeniu o kwotę 11.000,00 zł planu wydatków majątkowych; 
4)   zwiększeniu przychodów i wydatków budżetu o kwotę 3.913,97 zł wynikające z 

rozliczenia dochodów i wydatków za 2019 r. związanych z realizacją zadań 
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i programie przeciwdziałania  narkomanii,  

5)   zmniejszeniu o kwotę 700.000,00 zł przychodów z tytułu planowanych do 
zaciągnięcia kredytów i jednocześnie zmniejszeniu na koniec każdego roku 
długu w całym okresie prognozowania. 

Natomiast w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej z roku 2020 proponuje 
się zmiany polegające na zmniejszeniu limitu zobowiązań na zadania inwestycyjne pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie” i „Przebudowa drogi relacji Bukowie - 
Gorzesław”. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30  grudnia 
2019 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  

 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  15 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 XIII.91.2020 r. o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 30  grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad.15. 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: 
1) zwiększeniu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa 

Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2020 r. oraz z Urzędu 
Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy; 

2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 306,000 zł w związku z otrzymaniem  
z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu dofinansowania z budżetu  środków 
europejskich do zrealizowanego zadania inwestycyjnego oraz zwiększeniu dochodów 
majątkowych o kwotę 400.000 zł. w związku z dyspozycją z Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu o dofinansowaniu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego zrealizowanego w 2019 r. zadania inwestycyjnego; 

3) zmniejszeniu przychodów budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu  
o kwotę 700.000,00 zł. i wprowadzeniu przychodów w kwocie 3.913,97 zł 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków za 2019 r. związanych z realizacją 
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i programie przeciwdziałania  narkomanii; 

4) zwiększeniu wydatków w oświacie z tytułu dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich w Częstochowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębniku i  
zwiększeniu  wydatków na zadania zlecone w związku ze zwiększeniem dochodów 
na te zadnia; 

5) dokonaniu przesunięcia wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy działami 
klasyfikacji budżetowej; 

W  związku z dokonanymi zmianami zmieniono zapisy uchwały budżetowej. 

 
 

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

 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr 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 –  15 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 XIII.92.2020 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 16 do protokołu. 
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Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od     
               nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem  
               działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność  
               finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych  
               konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19; 

 
              Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek, która poinformowała, że  projekt opracowano w związku z występującą 
epidemią na terenie kraju i ustawową możliwością zwolnienia z podatku od 
nieruchomości przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy w ustawie jest zapis, że nie może być zwolnienie 
od podatku za miesiąc marzec ponieważ z(w) projekcie uchwały jest zapis, że zwolnienie 
za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek odpowiedziała, że zwolnienie dotyczy 
podatku od nieruchomości, których terminy upływają odpowiednio w kwietniu, maju i 
czerwcu. Zapisane jest to w  § 3 uchwały.  
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała, co dalej.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb i Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek 
odpowiedzieli, że na razie nie wiadomo. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od  nieruchomości: gruntów, 
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom 
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych  konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 

 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  15 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 XIII.93.2020 r. sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od     
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatywnych  konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -
19, stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Spółki  
             Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie  
             w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który 
poinformował, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw na wszystkie spółki 
akcyjne, w tym również na Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Namysłowie (zwaną dalej Spółką), nałożono szereg nowych zobowiązań, tj.:  

 prowadzenie zgłoszonej do KRS strony internetowej z wydzieloną podstroną do 
komunikacji z akcjonariuszami w zakresie ogłoszeń wymaganych przez prawo lub 
statut Spółki; 

 akcje Spółki podlegać będą zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, 

prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów 

wartościowych (wybór podmiotu wymaga uchwały walnego zgromadzenia Spółki) 

lub jeżeli uchwała walnego zgromadzenia Spółki tak stanowi, akcje Spółki 

podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych; 

 Spółka zobowiązana będzie do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru 

akcjonariuszy z podmiotem, który na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków 

papierów wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie Spółki albo 

w przypadku gdy walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zarejestrowaniu 

jej w depozycie papierów wartościowych - umowy o rejestrację akcji w depozycie 

papierów wartościowych. 

Spełnienie powyższych obowiązków będzie generowało dodatkowe koszty 
funkcjonowania Spółki. Wobec zmiany przepisów prawa i nakładania na Spółkę nowych 
obowiązków, generujących wzrost kosztów obsługi Spółki Akcyjnej, proponuje się zmianę 
formy prowadzenia Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna i jej 
przekształcenie ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Przekształcenie pozwoli zredukować znacznie koszty działalności Spółki, jak również 

ułatwi jej bieżące funkcjonowanie. Przekształcenie nastąpi w trybie i na zasadach 

określonych w art. 551-570 oraz art. 577-580 Kodeksu spółek handlowych. Spółce 

przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. 

Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem 

przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.   

 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała, że skoro Gmina jest udziałowcem to jakie będą 
oszczędności, a jakie koszty.   
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że informacja o kosztach i 
oszczędnościach zostanie udziałowcom przedstawiona na kolejnym zebraniu walnym.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Spółki Namysłowskie 
Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie w spółkę  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  15 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 XIII.94.2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Spółki 
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie w spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 

 

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
              na terenie Gminy Wilków. 

 

           Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej – p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że zgodnie z art. 4 ust. 1 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do wyłącznych kompetencji Rady 
Gminy należy uchwalanie Regulaminu utrzymania porządku 
i czystości na terenie gminy. Zakres uregulowań określony jest w art. 4 ust. 2 ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi katalog zamknięty obejmujący m. 
in.: określenie sposobu realizacji selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów, 
obowiązków dotyczących utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich oraz 
wyznaczania obszarów podlegających deratyzacji. 

Rada Gminy w Wilkowie przyjęła obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Wilków” uchwałą Nr XXVII.214.2017 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 28 września  2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Wilków. Wobec nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, 
konieczne jest przyjęcie nowego „Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na 
terenie gminy Wilków”. Ze względu na potrzebę dbałości  
o jakość stanowionego prawa oraz spójność wprowadzanych przepisów przygotowano 
nowy projekt „Regulaminu", który precyzyjnie określa: 

1)  wymagania w zakresie: 
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co 

najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi; 

2) rodzaj i minimalną pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych bądź w innych źródłach, 
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 
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3) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 
odpadów; 

4) częstotliwość i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego; 

5) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7) wymagania dot. utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 
lub w poszczególnych nieruchomościach; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej  
        przeprowadzania. 

   Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zasięgnięto opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie dotyczącej zapisów 
Regulaminu. Uzyskana opinia jest pozytywna.  

 

 
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 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Wilków. 

 

W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  15 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 XIII.95.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu   
               świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
               nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
  
              Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej – p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że podjęcie niniejszej 
uchwały związane jest z koniecznością dostosowania zapisów do nowego „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków”. Uchwała określa 
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. Uchwała określa także tryb i sposób zgłoszenia przez 
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

       Zgodnie z art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zasięgnięto 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie dotyczącej 
zapisów Regulaminu. Uzyskana opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. mgr Magdalena Łambucka  w swojej wypowiedzi 
stwierdziła, że zmieniają się przepisy związane z wywozem odpadów komunalnych  
i nieczystości płynnych. W związku z powyższym poprosiła o zamieszczenie w Gminnym 
Informatorze artykułu dot. głównych obowiązków właścicieli. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – p. mgr Kazimierz Olchawa odpowiedział, 
że informacja jest w trakcie przygotowania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów. 

 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 15  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 XIII.96.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu   
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  
             za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
 
     Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej – p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że w związku  
z  nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, Rada Gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Deklaracje dla nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie 
gminy Wilków, zobowiązani są złożyć właściciele lub współwłaściciele, użytkownicy 
wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające  nieruchomością. Jeżeli obowiązek 
dotyczy kilku podmiotów wskazanych powyżej obowiązany do jego wykonania jest 
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podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. Deklarację należy złożyć w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych bądź w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w poprzednio 
złożonej deklaracji. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt 
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radny p. Rafał Smoleń zapytał, czy jeśli ktoś nieselektywnie oddawał odpady komunalne 
czy teraz musi złożyć nową deklarację. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – p. mgr Kazimierz Olchawa odpowiedział, 
że na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała w sprawie nowego druku deklaracji,  
w związku z powyższym po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego będzie on obowiązywał w Urzędzie Gminy trzeba będzie 
złożyć nową deklarację.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.   
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 15 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 XIII.97.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
 

 

Ad.21.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez  
             właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
             oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych      
             obowiązujących na terenie Gminy Wilków.  
 

           Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej – p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że w związku w związku z 
przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach Rada Gminy jest zobowiązana do określenia w drodze uchwały 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych   
i transportu nieczystości ciekłych. Górne stawki opłat są stawkami maksymalnymi, jakie 



18 

 

mogą pobierać przedsiębiorcy wpisani do rejestru działalności regulowanej  w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych. Górne stawki są stosowane w przypadku, gdy 
właściciel nieruchomości nie zawrze umowy na świadczenie usług w ww. zakresie. Rada 
Gmina uchwala wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny. 

  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał skąd taki wzrost 
stawek. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, 
że w drodze wyłonienia w przetargu Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD”  przedstawił Gminie stawki, za które może wywozić odpady komunalne od 
mieszkańców Gminy. W związku z powyższym należało ustalić górne stawki dla 
nieruchomości niezamieszkałych takie jak sklepy, urząd itp., których przewoźnik odpadów 
nie może przekroczyć. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował  o cenach w Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gotartowie, które wzrosły drastycznie,  
co spowodowało zmianę cen za wykonanie usług. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała, co to jest za przedsiębiorstwo w Gotartowie, które 
przyjmuje odpady komunalne. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że jest to Regionalna Instalacja 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Eko-Region” w Gotartowie, która odbiera odpady 
z trzech powiatów województwa opolskiego: namysłowskiego, kluczborskiego  
i oleskiego. Zakład obsługuje rejon zamieszkały przez około 190 tysięcy mieszkańców.  
Rozbudowa infrastruktury w Gotartowie ma na celu zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych (w tym biodegradowalnych) kierowanych do składowania oraz przyczyni 
się do odzysku surowców wtórnych (m.in. szkła, metali, aluminium, tworzyw sztucznych, 
makulatury). Te działania umożliwią osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 
określonych przez Ministra Środowiska.  
 
Wiceprzedniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zapytała czy górne stawki są 
stosowane w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zawrze umowy na 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie 
Gminy Wilków.  

 
 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że 
przedziały górnych stawek są przestrzegane przez przewoźników odbierających ścieki, 
którzy mają pozwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności na terenie Gminy 
Wilków. Natomiast sama umowa na odbiór ścieków nie jest jednoznaczna z ich 
wywozem, a fakt wywozu może potwierdzić faktura na wykonanie usługi. Wywożenie 
ścieków przez firmy nie posiadające zezwolenia, jest niezgodne z literą prawa. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
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oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych       
obowiązujących na terenie Gminy Wilków.  

 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych,  
przeciw – 1 radny,   
wstrzymał się od głosowania  –  1 radny. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 

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

 
 

Uchwała Nr XIII.98.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących 
na terenie Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad.22.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami  
                bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  
                Wilków w 2020 roku. 
 
            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej – p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia  
1997 r.  Art. 11a ww. ustawy, zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, 
corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11a  ust. 1 ww. ustawy.  
W związku z powyższym przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2020 
roku'', który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem 
realizację takich zadań jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 
dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie 
bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach 
dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych 
miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. W Programie wskazano koordynatora, realizatorów 
poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich 
realizację. Projekt Programu, o którym mowa został przekazany do zaopiniowania: 
powiatowemu lekarzowi weterynarii; organizacjom społecznym, których statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy; dzierżawcom lub 
zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze 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 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Wilków w 2020 roku. 
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W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 15 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 XIII.99.2020 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy   Wilków w 
2020 roku, stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i  
              odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków.  

 
               Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku z doprecyzowaniem rozdziału 6 - „Warunki techniczne 
określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych”. Ww. rozdział 
został uszczegółowiony o konkretne zapisy dotyczące warunków technicznych przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 
 

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 zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Wilków. 
 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 15 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 XIII.100.2020 w sprawie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków, stanowi załącznik 
nr 23 do protokołu. 
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Ad.24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości  
            położonej w Pszenicznej. 
 
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku z koniecznością przejęcia działki na poszerzenie drogi 
wewnętrznej w celu uregulowania stanu prawnego drogi dojazdowej do zabudowań.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 

Radny p. Przemysław Bałachowski zapytał, czy dobrze rozumie, że to jest pierwszy etap 
pod przyszłą kanalizację, a kiedy będzie trzeci etap tzn. kanalizacja w Pszenicznej. 
Poinformował, że Gmina obiecała, że w tym roku będzie zrobiony projekt. Radny 
stwierdził, że inwestycje są wykonywane co roku w Gminie, na które przeznacza się 
ponad 4.000 000 zł. Zdaniem Radnego kanalizacja w Pszenicznej byłaby w cenie np. 
przebudowy drogi relacji Bukowie-Gorzesław. Stwierdził, że środki są tylko trzeba chęci, 
żeby to zrobić. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że ta uchwała dotyczy nabycia 
nieruchomości a nie kanalizacji. Natomiast do tematu budowy kanalizacji w Pszenicznej 
będzie można wrócić po otrzymaniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 

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

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  15 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 XIII.101.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości położonej w Pszenicznej, stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 

Ad.25. Wolne wnioski i pytania. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka w swojej wypowiedzi 
odniosła się do problemu dot. zatrudnienia dodatkowego nauczyciela do opieki nad 
dziećmi w oddziale przedszkolnym w Bukowiu. Poinformowała, że udzielona odpowiedź 
Pana Wójta nic nie wnosi ponieważ nie powiedział nic w tej sprawie. Stwierdziła, że Pan 
Wójt zdawał sobie z tego sprawę i miał przedstawione konkretne sprawozdanie, jakie 
przeprowadzone były rozmowy na posiedzeniu komisji. Na pewno wiedział, że Radni 
będą oczekiwać mimo wszystko, może nie suchych obietnic. W obecnej sytuacji nie ma 
sensu obiecywać różnych rzeczy ale ustosunkować się do tematu.  Zapytała czy Pan 
Wójt rozumie problem i podejmie jakiekolwiek kroki w celu poprawienia tej sytuacji. 
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Zdaniem Wiceprzewodniczącej Rady Gminy sytuacja jest na tyle poważna ponieważ 
nabór do przedszkoli odbywa się dużo wcześnie i rodzice często zastanawiają się, 
planują z racji pracy zawodowej, muszą mieć pewność, że ich dziecko rzeczywiście 
będzie mogło być w tym czy innym przedszkolu. W związku z powyższym poprosiła o 
większą wypowiedź w tej sprawie.  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 
problem był wielokrotnie zgłaszany i poruszany. Należy zrobić wszystko, aby dzieci 
zatrzymać w szkole, tym bardziej kiedy w szkole z roku na rok jest ich coraz mniej. A z 
drugiej strony jako Gmina ponosimy koszty, jak nasze dzieci odbywają naukę poza 
Gminą. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że posiada informacje od Pani Dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, że wszystkie dzieci, zgłoszone do oddziału 
przedszkolnego zostały przyjęte.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka i Przewodniczący Rady 
Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytali czy Pan Wójt zamierza zatrudnić dodatkowego 
nauczyciela do oddziału przedszkolnego  w Bukowiu. 
 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że obecnie dzieci nie uczęszczają  
do oddziału przedszkolnego w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. 
Poinformował, że przyjdzie czas, w miesiącu sierpniu udzieli odpowiedzi.  
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że skoro Pan Wójt informuje, że kondycja 
naszej gminy jest bardzo dobra, to więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby określił się 
albo zatrudni albo nie.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poprosił aby nie wymuszać odpowiedzi. Poinformował, 
że  już udzielił odpowiedzi.  
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że zawsze Pan Wójt mówił, że przemyśli  
a później informował, że nie będzie zwiększał zatrudnienia.   
 
Radny p. Zbigniew Błaszczyk zapytał w sprawie gazyfikacji miejscowości Wilków,  
czy oprócz przedsiębiorstw będą mogli być podłączeni do instalacji gazowej indywidualni 
odbiorcy. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że tak, zostanie zorganizowane 
spotkanie dla mieszkańców z Przedstawicielem Polskiej Spółki Gazowniczej.  
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał w sprawie sprzedaży działek w 
Krzykowie – na jakiej podstawie Gmina sprzedaje i dlaczego Radni nic na ten temat nie 
wiedzą. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w związku z sytuacją 
epidemiologiczną  w kraju nie miał jak Radnym przekazać informacji. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że mógł Pan Wójt 
poinformować telefonicznie.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że do Gminy zgłosił się inwestor 
zainteresowany nabyciem działki położonej w Krzykowie o powierzchni 3,6074 ha w celu 
budowy fabryki mebli. Następnie w Urzędzie Gminy w Wilkowie odbyło się spotkanie  
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z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w Opolu zajmującego się terenami 
inwestycyjnymi strefy ekonomicznej oraz przedstawicielami potencjalnych nabywców. 
Kolejnym krokiem był list intencyjny zainteresowanej firmy dotyczący nabycia tych 
terenów, co spowodowało uruchomienie procedury związanej ze sprzedażą. Wójt Gminy 
zaznaczył, że dzięki ewentualnej sprzedaży działki powstanie kilkanaście miejsc pracy 
dla naszych mieszkańców. Poinformował, że konieczne było sporządzenie wyceny przez 
rzeczoznawcę majątkowego, który wycenił działkę do przetargu na kwotę 700.000 zł. 
Przetarg ogłoszony jest na dzień 18 czerwca 2020 r. Zgodnie z przepisami ogłoszenia  
o przetargu zostały zamieszczone w prasie lokalnej oraz o zasięgu ogólnopolskim na 
okres dwóch miesięcy.  
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki  w swojej wypowiedzi poinformował, 
że nie kwestionuje, czy jest to decyzja dobra czy zła ale chodzi o to, że to są decyzje 
strategiczne dla naszej gminy ponieważ niecodziennie sprzedajemy działkę za ok. milion 
złotych. W związku z powyższym poprosił, aby Wójt informował Radych o takich 
sprawach ponieważ Rada Gminy jest po to, żeby wiedziała i współdecydowała a nie, 
żeby się dowiadywała z innych źródeł a nie konkretnie właśnie od Wójta Gminy.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował,  że ww. informacje miał przekazać  
Radnym na sesji w marcu ale w związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie odbyła się.  
Stwierdził, że zgadza się, mógł telefonicznie poinformować Radnych. 
 

Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że zgodnie z zamówieniami publicznymi 
działka została wystawiona do sprzedaży, do 15 czerwca b.r. jest termin wpłacenia 
wadium a 18 czerwca b.r. otwarcie ofert.  Radna zapytała co w sytuacji jak nikt nie zgłosi 
się do przetargu, co będzie kolejnym etapem. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że jak się nikt nie zgłosi to kolejnym 
etapem będzie pozostawienie działki i poczekamy aż się zgłosi kolejny zainteresowany 
inwestor. 
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała czy działka zostanie wystawiona do drugiego 
przetargu po niższej cenie. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że nie, chyba że pojawi się inwestor. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że z wypowiedzi Pani 
Radnej wynika, żeby nie sprzedawać  zbyt tanio działki. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował: 
- na temat obecnej sytuacji na fermie trzody chlewnej w Krzykowie, że ponownie 
rozpoczęto chów świń, przywieziono transport świń w ilości 2 600 szt. Poinformował, że 
informację uzyskał od Powiatowego Inspektora Weterynarii w Namysłowie. Następnie 
poinformował, że zawiadomił Marszałka Województwa Opolskiego i Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska o zajęcie stanowiska w tej sprawie w styczniu b.r. Gmina 
otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o odmowie 
udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu świń o więcej niż 2 000 
stanowisk o wadze ponad 30 kg – Fermy trzody chlewnej zlokalizowanej w Krzykowie.  
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od Marszałka Województwa Opolskiego, że 
jest to wyłączna kompetencja do załatwienia przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska, który z urzędu wszczyna postępowanie. Ponadto Wójt Gminy poinformował, 
że deklarację podatkową złożyła Firma MB Kobylin, który wydzierżawił tuczarnię Spółce 
Farm4Farm. A Spółka Farm4Farm podzieliła istniejący kompleks hodowlany na 9 ferm. 
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Wójt Gminy poinformował, że będzie Radnych na bieżąco informował jeśli otrzyma w tej 
sprawie jakiekolwiek informacje. 
- w poniedziałki i środy o godzinie 18.30 na gminnym boisku sportowym w Wilkowie będą 
prowadzone zajęcia ZUMBA-FITNESS dla mieszkańców naszej gminy. 
 

Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben poinformowała, że w dniu wczorajszym odbyły się już 
pierwsze zajęcia, w których udział wzięło 26 kobiet. W imieniu prowadzącej poprosiła 
Radnych  o rozpropagowanie informacji w swoich miejscowościach.  
 

- w dniu 27 maja 2020 r. w Idzikowicach wybucha butla z gazem w budynku 
mieszkalnym. W wyniku wybuchu ucierpiały dwie rodziny. Na dzień dzisiejszy Urząd 
Gminy nie posiada informacji od Powiatowego Inspektora Budowlanego  dotyczącej  
stanu budynku czy będzie nadawał się do remontu czy rozbiórki. W związku z 
powyższym zwrócił się do Radnych o rozeznanie w swoich miejscowościach czy ktoś 
chce wynająć mieszkania. 
 

Radny p. Marcin Bochniak zapytał czy wynajem będzie na koszt gminy. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że nie, ponieważ przepisy nie zezwalają. 
Poinformował, że w dniu dzisiejszym już jedna z poszkodowanych rodzin otrzymała 
pomoc finansową i druga rodzina również otrzyma. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poprosił Radcę Prawnego o 
wyjaśnienie czy Radni muszą składać w Urzędzie wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej. 
 

Radca Prawny p. mgr Dagmara Bak poinformowała, że zgodnie z  art. 24 ust. 2 ustawy o 
samorządzie gminnym w wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie 
narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu 
do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w 
działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z 
udziałem gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych 
jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.  
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że w ubiegłym roku Pan Wójt Gminy odmówił 
jej prawa wglądu do dokumentacji i kazał złożyć wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej. Poinformowała, że złożyła wniosek i musiała czekać na odpowiedź - 14 dni.  
A z przepisu ustawy o samorządzie gminnym wynika, że jako Radna ma prawo wglądu 
do dokumentów i do uzyskiwania informacji bez pisemnego wniosku i bez czekania  
14 dni na udzielenie odpowiedzi na wniosek.  
 

Radca Prawny p. mgr Dagmara Bak poinformowała, że zapis zawarty w art. 24 ust. 2 
ustawy o samorządzie gminnym upoważnia Radnych do szerokiego uzyskiwania 
informacji. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przypadku Radnych nie jest 
obowiązkowy jednak pracownik, który udostępnia dokumenty musi wcześniej przejrzeć 
czy w dokumencie nie ma danych prawnie chronionych np. danych osobowych czy 
danych o firmie aby nie naruszyć dóbr osobistych innych. W związku z powyższym 
pracownik musi mieć czas w celu anonimizacji danych i dopiero udostępnić. 
Poinformowała, że czasami bywa, że dokument nie zawiera danych prawnie chronionych 
to wtedy można udostępnić Radnemu bezpośrednio. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki poinformował, że 
wielokrotnie poruszał temat budowy stacji meteorologicznej na terenie naszej gminy dla 
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rolników. W związku z powyższym zapytał czy rolnicy mogą liczyć, że stacja 
meteorologiczna powstanie na terenie gminy. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że koszt budowy stacji to kwota ok. 
50.000 zł. Stacja nie jest bezobsługowa – koszt utrzymania ok. 10.000 zł, Poinformował, 
że posiada informacje, że jest taki model stacji, że wystarczałaby jedna na terenie całego 
powiatu namysłowskiego. Akces w sprawie budowy stacji na chwilę obecną zgłosiła 
Gmina Pokój i Gmina Świerczów. Obecnie na terenie Gminy Świerczów specjaliści  z 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach wykonują badania 
dot. oceny lokalizacji stacji meteorologicznej - czy można tam wybudować. Wójt Gminy 
poinformował, że ustalono, iż wszystkie gminy będą  partycypować w kosztach zakupu 
stacji i eksploatacyjnych. 
 
Radny p. Jan Binerat zapytał czy pomiary będą wiarygodne dla naszej gminy ze względu 
na dużą odległość jeśli stacja powstanie na terenie gminy Świerczów. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował,  że badania wykonują specjaliści 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, którzy stwierdzą czy 
działka na terenie gminy Świerczów nadaje się pod budowę stacji czy nie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki stwierdził, że jeśli stacja 
meteorologiczna byłaby zlokalizowana na terenie gminy to przyniosłaby korzyści 
wszystkim producentom rolnym z naszego terenu. Poinformował, że w ubiegłym roku 
rolnicy ponieśli ogromne straty ponieważ susza wystąpiła na 100% powierzchni naszej 
gminy a tylko nieliczni otrzymali pomoc finansową. Podsumowując wypowiedź stwierdził, 
że dlatego tak „naciskał” i informował jak ważna jest to sprawa dla rolników.  
Przypomniał, że dlatego również zwracał się z prośbą aby Gmina wystąpiła z zapytaniem 
do wojewody w sprawie budowy stacji meteorologicznej. 
 

Radny p. Tadeusz Podyma zapytał jak Gmina może pomóc rodzinom poszkodowanym w 
wyniku wybuchu gazu. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że finansowo. 
 
Radny p. Tadeusz Podyma zapytał czy nie można wykonać dodatkowo 56 m asfaltu drogi 
od mostu w kierunku zaplanowanej drogi w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi 
transportu rolnego w Idzikowicach” na Dolnym.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że nie, ponieważ zadanie pn.: 
„Przebudowa drogi transportu rolnego w Idzikowicach” na Dolnym będzie dofinansowane 
ze środków Marszałka Województwa Opolskiego. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa uzupełniając  
wypowiedź Pana Wójta Gminy poinformował, że odcinek drogi od mostu w kierunku 
zaplanowanej drogi nie może być zrobiony ponieważ ten teren, na którym znajduje się 
droga jest własnością prywatną.  
 
Radny p. Przemysław Bałachowski zapytał, czy w przyszłości planowana jest budowa 
linii światłowodowej na terenie całej gminy, czy to jest projekt rządowy, czy to podłącza 
firma prywatna. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że firma prywatna. 
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Radna p. Irena Marszałek zapytała jaki jest koszt przyłącza do sieci gazowej i czy  
doprowadzają  gaz bezpośrednio do budynku. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że koszt przyłącza to 2.300 zł, 
doprowadzają przyłącz do granicy działki. 
 
Ad.26. 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 , 
wstrzymał się od głosowania  – 1 radny. 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty większością głosów. 

 

Ad.27. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XIII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
             

 
            Przewodniczący  

                Rady Gminy  

          

                                                                                                  Grzegorz Hubicki  

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

             ds. obsługi organów gminy  

   

                         Dorota Czarna                  

 

 

 

 

 

 


