
 

 

Protokół Nr XIV.2020 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia  25 czerwca 2020 r. 
 

        
       Sesja Rady Gminy odbyła się w  Domu Kultury w Wilkowie w godz. 1106 – 1450. 
    Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 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, 
-   Sekretarz Gminy     - Pani mgr Irena Wagner-Cichosz, 
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie -  
    Pan mgr Kazimierz Olchawa, 
- Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Wilkowie -  
    Pani mgr Alina Palińska, 
-   Radca Prawny    - Pani mgr  Dagmara Bak 
oraz sołtysi – według list obecności stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego 
protokołu. 

 

 
       Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki, który przywitał 
zebranych, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił porządek obrad sesji: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
3. Składanie interpelacji  i zapytań radnych w formie pisemnej. 
4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 

sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy.  
5. Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków  

za 2019 rok. 
6. Raport o stanie gminy Wilków, w tym: 

1) rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wilków za 2019 r., 
2) debata nad raportem o stanie Gminy Wilków za 2019 r., 
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania. 

7.   Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków, w tym: 
1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2019 rok wraz ze  
     sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok, 
2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
     w Opolu  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok, 
3)  dyskusja, 

  4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy  
        Wilków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków  
          za 2019 rok. 
8.  Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym: 

1) zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w 
sprawie  wniosku o  udzielenie Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2019 rok, 

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 
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3)  dyskusja, 
4)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za    

  2019 rok. 
9.    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. 
10.  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. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.   
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy 
       dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków.     
16.  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wilków. 
17.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wilków.      
18.  Wolne wnioski i pytania. 
19.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
20.  Zamknięcie obrad XIV 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 28 maja 2020 r. Radny p. Tadeusz Szkudlarski złożył interpelacje. 

W dniu 10 czerwca 2020 r. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi Radnemu na ww. 
interpelacje.  

 w dniu 17 czerwca 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała  
Nr 222/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w Wilkowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków z wykonania 
budżetu gminy za 2019 rok. Ww. uchwałą Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w Wilkowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków z wykonania 
budżetu gminy za 2019 rok. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że pisma skierowane  
do Rady Gminy znajdują się w biurze obsługi Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poprosił Przewodniczących Komisji Rady 
Gminy w Wilkowie o przedstawienie sprawozdań.  
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  1) informacja ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji  
             Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie: 

 
Radny p. Marcin Bochniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Wilkowie poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji w dniu 8 czerwca 2020 r. 
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie, na którym dokonano oceny wykonania 
budżetu gminy za 2019 rok i rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 
2019 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Wilków za 2019 rok i informacją o stanie mienia Gminy Wilków oraz podjęto uchwałę w 
sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2019 rok. 
 

    2) informacja z posiedzenia Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych Rady  
        Gminy w Wilkowie: 

 
Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben – Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Problemów 
Społecznych poinformowała, że zgodnie z planem pracy Komisji w dniu 22 czerwca 
2020 r. odbyło się posiedzenie, na którym dokonano analizy programów związanych z 
przygotowaniem do wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji.  
Poinformowała, że postanowiono, że w związku z aktualnie panującą sytuacją związaną 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jednodniowe wycieczki dla dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Wilków organizowane przez Dom Kultury w Wilkowie w 
ramach letniego wypoczynku, w tym roku się nie odbędą. Planowane są spektakle 
teatralne w świetlicach wiejskich, jednakże ich organizacja uzależniona będzie od 
rozwoju epidemii koronawirusa. 

 

   3) Informacja z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy  
         w Wilkowie; 

 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Radny p. Edward Szulakowski 
poinformował, że w dniu 22 czerwca 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. 11, 12 i 
13 dotyczących rozpatrzenia petycji.  
 
   4) Informacja ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji  Budżetowej  
        i Rozwoju Gospodarczego, Komisji ds. 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 22 czerwca 2020 r. odbyło się wspólne 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, Komisji 
ds. Oświaty i Problemów Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy w Wilkowie, na którym omówiono projekty uchwał na XIV 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 przedstawionych sprawozdań. 
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Ad.3.  Wpłynęły interpelacje od Radnej p. Ireny Marszałek i Radnego p. Tadeusza     
            Szkudlarskiego.  
 
Radna p. Irena Marszałek zapoznała obecnych na sesji z treścią złożonej interpelacji. 
 
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:  

 w dniu 18 maja 2020 r. odbył się przetarg na zadanie inwestycyjne pn.: 
,,Przebudowa drogi transportu w Idzikowicach”. W dniu 10 czerwca 2020 r. 
podpisano umowę z wykonawcą na realizację ww. zadania inwestycyjnego. 

 w dniu 2 czerwca 2020 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na zadanie  
inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi relacji Bukowie – Gorzesław”. W dniu  
29 czerwca 2020 r. nastąpi  podpisanie umowy z wykonawcą na realizację ww. 
zadania inwestycyjnego.   

 od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w urzędach gmin trwa nabór na 
rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Informacja o otwartym i 
konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych oraz ogólne 
informacje o powszechnym spisie rolnym 2020 znajduje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Wilków. 

 dokonano wspólnie z Wicestarostą p. Tomaszem Wiciak przeglądu stanu dróg  
i poboczy na terenie Gminy Wilków. 

 w urzędzie gminy trwają prace związane z przygotowaniami do przeprowadzenia 
wyborów  Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

 
Głos zabrała Radna p. Irena Marszałek, która  poinformowała, że osobiście była  
w Starostwie Powiatowym w Namysłowie w sprawie wykoszenia drogi w Bukowiu przy 
zatoczce. 
  
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki  zapytał czy są uwagi lub pytania do 
sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania 
uchwał Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.5. Informację w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Wilków 
przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa, 
który poinformował, że zagadnienia dotyczące utrzymania czystości i porządku reguluje 
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
uchwała 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. 

    Przypomniał, że od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system, który polega na tym, że 
gmina  pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości, a w zamian zapewnia świadczenie 
usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych. W wyniku przetargu ogłoszonego 
w 2019 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 r.  

https://bip.wilkow.pl/5416/1548/infromacja-o-otwartym-i-konkurenycjnym-naborze-kandytatow-na-rachmistrzow-terenowych.html
https://bip.wilkow.pl/5416/1548/infromacja-o-otwartym-i-konkurenycjnym-naborze-kandytatow-na-rachmistrzow-terenowych.html
https://bip.wilkow.pl/5414/1548/ogolne-informacje-o-powszechnym-spisie-rolnym-2020.html
https://bip.wilkow.pl/5414/1548/ogolne-informacje-o-powszechnym-spisie-rolnym-2020.html
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pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków,  
została wyłoniona firma - Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka 
z o. o.  ul. Mariańska 2, 46 -100 Namysłów. 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach niezamieszkałych, takich jak  
cmentarze, szkoły, urząd, sklepy, itp. pozostaje na dotychczasowych zasadach 
polegających na  podpisaniu umowy w zakresie wywozu odpadów komunalnych z 
przedsiębiorcą ujętym w prowadzonym przez Wójta Gminy Rejestrze Działalności 
Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Wilków  
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obliczana jest w 
oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i sposób 
gromadzenia odpadów: w okresie styczeń – luty: w sposób selektywny  określona 
została stawka w wysokości: 7 zł  miesięcznie od jednego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość,   dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 5 oraz 4 
zł miesięcznie od każdego następnego mieszkańca, w sposób nieselektywny  określona 
została stawka w wysokości: 15 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 
Powyższe opłaty określa uchwała Nr IV.17.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
29 stycznia z 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  
W okresie marzec – grudzień: w sposób selektywny  określona została stawka  
w wysokości: 10 zł  miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego 
nieruchomość, dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 5 oraz 4 zł miesięcznie od 
każdego następnego mieszkańca, w sposób nieselektywny  określona została stawka  
w wysokości: 18 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 
Powyższe opłaty określała uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
28 grudnia z 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 
Cena za odbiór i transport nieczystości komunalnych stałych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy  kształtuje się w granicach 12 zł  
za 120 litrowy pojemnik (odpady zebrane w sposób selektywny). Zgodnie z uchwałą  nr 
XXXVI.295.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 3 września 2014 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków nie może przekroczyć górnej 
stawki. 

  Na terenie całej gminy usytuowane są kosze na śmieci w miejscach publicznych tj. 
na placach zabaw, przystankach autobusowych, boiskach sportowych, świetlicach. 
    Corocznie przeprowadzana jest akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

  W wyniku powyższych działań w 2019 r. zebrano z terenu Gminy Wilków 22,8 ton 
odpadów  wielkogabarytowych. 
     Następnie  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w 
Wilkowie p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że usuwanie nieczystości ciekłych 
realizowane jest za pomocą: sieci sanitarnych, zbiorników wybieralnych – szamb, 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Nowa sieć kanalizacyjna zrealizowana została z pozyskanych środków unijnych oraz ze 
środków Gminy Wilków i działa w miejscowości Krzyków i Wilków. Wykonano 310 
przyłączy kanalizacyjnych; ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków do Namysłowa. 
         Zadania te zrealizowano w ramach wspólnego przedsięwzięcia pn. „Rozwiązanie 
problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Krzyków”  oraz w późniejszym terminie Wilków. 
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Nowa sieć kanalizacyjna została wybudowana również w miejscowości Jakubowice  
i Idzikowice – wykonanych zostało 40 przyłączy kanalizacyjnych.   
W  dniu 27.07.2018 r. została oddana sieć kanalizacyjna w miejscowości Pągów – 
wykonano 7,60 km i 66 przyłączy.  
Ogólnie sieć kanalizacyjna na terenie gminy Wilków wynosi 34,01 km. 
      Większość nieruchomości wyposażona jest w zbiorniki wybieralne – szamba, 
wywozem których zajmuje się  firma MBK-Consulting  Maciej Mazik,   Bukowa Śląska  
55, 46 – 100 Namysłów, firma „ATRANS” HANDEL I USŁUGI  Mazik  Arkadiusz  
ul. Gałczyńskiego 45, 46-100 Namysłów oraz Eko-Star Łukasz Grabiec, Krzemieniec 
20, 46-100 Namysłów. 
      Cena  za wywóz nieczystości komunalnych płynnych nie może przekroczyć górnych 
stawek opłat określonych w uchwale nr XXXVI.295.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 
3 września 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilków 
tj.: do 10 km – 14,42 zł brutto (w tym 8% VAT), powyżej 10 km – 29,16 zł brutto (w tym 
8 % VAT). 
      Część nieruchomości wyposażona jest w przydomowe oczyszczalnie ścieków, które 
są w bezpośrednim nadzorze ich właścicieli. Budowa oczyszczalni wymaga jej 
zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, w związku z tym nie posiadamy 
danych w celu ich ewidencjonowania. Na terenie miejscowości Wilków plan 
zagospodarowania przestrzennego narzuca obowiązek podłączenia się do kanalizacji 
sanitarnej i uniemożliwia budowę nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. 
   Zmienił się system płatności w zakresie  świadczenia usług  zbiorowego 
odprowadzania ścieków, od  1 stycznia 2014 r. opłatę od mieszkańców pobiera Gmina 
Wilków – dotyczy to miejscowości Krzyków, Wilków i Pągów. Cena za odprowadzenie  
1 m3  ścieków wynosi 9,16 zł brutto (w tym 8 % VAT). 
     Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie  
p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że zgodnie z programem opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Wilków, mieszkańcy  zgłaszają do Urzędu Gminy problemy z psami, które posiadają 
właściciela i z psami, które są bezpańskie. W przypadku kiedy znany jest właściciel 
interweniują pracownicy Urzędu Gminy. Zdarzają się sytuacje kiedy ww. interwencje nie 
przynoszą rezultatów wówczas sprawa przekazywana jest na policję. Jeżeli nie jest 
możliwe ustalenie właściciela błąkającego się psa, sporządzane jest zgłoszenie do 
firmy, która prowadzi działalność polegającą na wyłapywaniu bezdomnych psów i 
przekazaniu ich do schroniska lub odpowiedniej fundacji zajmującej się wyszukiwaniem 
nowych właścicieli. Koszt całego przedsięwzięcia dla jednego psa kształtuje się w 
granicach 2.000,00 zł.  W 2019 r. z terenu Gminy  Wilków zabrano 6 bezpańskich psów, 
dokonano sterylizacji 7 kotów i leczenia 4 kotów oraz kupiono karmę dla kotów - ogólny 
koszt 16 073,54 zł. Wyłapaniem, transportem i przekazaniem pod dalszą opiekę 
bezdomnych zwierząt zajmowała się firma Gabrieli Bartoszek tj.: Przedsiębiorstwo 
Usług Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek,  ul. 
Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, z którą została podpisana stosowna umowa w tym 
zakresie. Ponadto poinformował, że podpisana została także umowa pomiędzy Gminą 
Wilków a Andrzejem Bończakiem, Januszem Murzyńskim, Piotrem Skrzypczakiem 
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. „Arka” s.c. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, w zakresie świadczenia usług lekarsko-
weterynaryjnych dla zwierząt z terenu Gminy Wilków. 
    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie  
p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że zgodnie z „Programem usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Wilków na lata 2013-2032” prowadzona jest na 
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bieżąco aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 
Wilków (eternitowego pokrycia dachowego). Sporządzane jest roczne sprawozdanie w 
Bazie Azbestowej, która jest narzędziem do gromadzenia i przetwarzania informacji 
uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Baza jest prowadzona 
przez Ministerstwo Rozwoju i stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań 
wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.  
Gmina pozyskała środki w wysokości 7 400,00 zł na wykonanie Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków wraz z inwentaryzacją wyrobów 
zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych, uwzględniającą numery 
działek i obrębów ewidencyjnych na lata  2013-2032. Gmina Wilków starała się o 
udzielenie pomocy finansowej, którą otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na przedsięwzięcia zgodne z 
gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 
województwa opolskiego – „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Wilków”. W związku z powyższym do Urzędu Gminy w Wilkowie wpłynęło 15 
wniosków o dofinansowanie do demontażu pokrycia dachowego eternitem. Po 
podpisaniu umowy dotacji i wyłonieniu firmy do realizacji ww. zadania, firma wycofała 
się i przedsięwzięcie zostało przełożone na rok 2020. 
Na podstawie przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji obiektów zlokalizowanych na 
terenie Gminy Wilków (stan na 09.04.2019 r.) określono, że na terenie gminy występuje  
ok. 490 ton wyrobów azbestowych. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Wilków zgodnie z zapisami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032” powinien być zakończony do dnia 31 grudnia 2032. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał Radnych czy mają pytania do 
przedstawionej informacji w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Wilków za 2019 r. 

 

Radna p. Irena Marszałek zapytała w sprawie azbestu. Poinformowała, że zgłosił się do 
niej mieszkaniec z pytaniem, co ma zrobić z pokryciem dachowym wykonanym z 
eternitu, które zdemontował kilka lat temu i zapomniał. W związku z powyższym Radna 
zapytała, co można w tej sprawie zrobić.  

 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że mieszkaniec w terminie 
do 6 kwietnia 2020 r. mógł złożyć wniosek o dofinansowanie do demontażu pokrycia 
dachowego eternitem do Urzędu Gminy w ramach Ogólnopolskiego programu 
finansowania  usuwania wyrobów zawierających azbest. Jeśli tego nie zrobił, to  
w przyszłym roku będzie mógł złożyć wniosek po ogłoszeniu naboru przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
 
 

Radny p. Marcin Bochniak zapytał ile razy powinny być odbierane odpady komunalne 
ze spółdzielni mieszkaniowej np. spółdzielni mieszkaniowej w Idzikowicach, jak reguluje 
to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków, a jak ustawa 
ponieważ jest problem z odbiorem odpadów komunalnych ze spółdzielni 
mieszkaniowej. 
 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, 
że odbiór odpadów komunalnych reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, jak i indywidualnie podpisane umowy z przewoźnikiem oraz odbiór odbywa się 
na zgłoszenie. Ponadto poinformował, że niesegregowane (zmieszane) odpady 
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komunalne: - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień;  
w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na miesiąc;  papier i tektura – 
nie rzadziej niż  raz na miesiąc;  metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz na 
miesiąc;  szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc;  bioodpady: – w okresie od 1 kwietnia 
do 30 listopada nie rzadziej niż raz na tydzień;  w okresie od 1 grudnia do 31 marca  nie 
rzadziej niż raz na miesiąc. 

 

Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że spółdzielnia mieszkaniowa nie jest stroną 
umowy tylko Gmina, która zawiera umowę z Zakładem Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie. Spółdzielnia mieszkaniowa zgłasza do gminy 
a nie do przewoźnika. Ponadto poinformowała, że w informacji był zapis, że odbiór 
odpadów komunalnych następuje na zgłoszenie jednak przewoźnik nie wywiązuje się  
ponieważ  nagminnie nie są odbierane odpady komunalne ze spółdzielni mieszkaniowej 
w Bukowiu pomimo, że został zakupiony dodatkowy pojemnik na tworzywa sztuczne 
tzw. plastik. Ponadto poinformowała, że stan pojemników KP-7 jest tragiczny, są bardzo 
zdewastowane.  

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że porozmawia z Prezesem Zakładu 
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie w ww. sprawach.  

 
Informacja w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków  
za 2019 r., stanowi załącznik nr  6 do protokołu. 
 
Ad.6.  Raport o stanie gminy Wilków, w tym: 
 

1) rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wilków za 2019 r.; 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że zgodnie z art. 28aa 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja 
przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie 
działalności Wójta w roku poprzednim. Rada Gminy rozpatruje  raport  podczas  sesji, 
na której  podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie  udzielenia lub 
nieudzielenia  absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy 
przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą 
zabierać głos. Poinformował, że informacja o możliwości udziału mieszkańców  
w debacie nad raportem o stanie gminy Wilków za 2019 r. była zamieszczona  
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków: bip.wilkow.pl oraz na stronie 
internetowej gminy: www.wilkow.pl. 
Mieszkaniec, który chciał zabrać głos w debacie musiał złożyć do Przewodniczącego 
Rady Gminy w Wilkowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. 
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada 
postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności 
otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Zgłoszenia do udziału w debacie 
przyjmowane były w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie, wejście A, pokój nr 9,  
ul. Wrocławska 11, w godzinach pracy Urzędu.  Zgłoszenia należało składać najpóźniej 
do dnia 24 czerwca 2020 r. Ponadto poinformował, że w informacji była podana data 
debaty nad raportem o stanie gminy Wilków za 2019 rok oraz gdzie znajduje się wzór 
zgłoszenia. 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że nie wpłynęło żadne 
zgłoszenie do udziału w debacie. 

http://www.wilkow.pl/
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Głos zabrał Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który poinformował, że  raport o stanie 
Gminy Wilków za 2019 rok obejmuje: położenie i powierzchnię gminy, mieszkańców 
gminy, finanse gminy, spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy, mienie 
komunalne, gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, przedsiębiorców, zamówienia 
publiczne, planowanie przestrzenne, edukację, kulturę i ochronę dziedzictwa, pomoc 
społeczną, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo, realizację uchwał Rady Gminy w 
Wilkowie, zarządzenia Wójta Gminy Wilków, decyzje administracyjne, sprawy sądowe i 
przynależność gminy do związków i stowarzyszeń.  
Rada Gminy rozpatruje  raport  podczas  sesji, na której  podejmowana jest uchwała 
Rady Gminy w sprawie  udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium Wójtowi.  Nad 
przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.                                                                                                                       
Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad 
udzieleniem Wójtowi  wotum  zaufania.  Uchwałę o udzieleniu  Wójtowi  wotum  
zaufania  Rada  Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania jest 
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Wójtowi wotum zaufania. 
 
Raport o stanie Gminy Wilków za 2019 rok, stanowi załącznik nr  7 do protokołu. 

 

2) debata nad raportem o stanie gminy Wilków za 2019 r.; 

 

Głos zabrała Radna p. Irena Marszałek, która poinformowała, że zapoznając się treścią 
raportu za 2019 r. analizowała i porównywała dane z rokiem 2018. Poinformowała, że 
pewne informacje, które znajdowały się w raporcie za 2018 r. nie zostały ujęte lub nie 
zostały szczegółowo przedstawione w raporcie za 2019 r. Następnie Radna w swojej 
wypowiedzi odniosła się do następujących informacji zawartych w poszczególnych 
częściach raportu: 

1) II. Mieszkańcy gminy: informacja o liczbie ludności została poszerzona o liczbę 
ludności w podziale na poszczególne miejscowości; 

2) III. Finanse gminy: 

 do zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek; 

 do dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które wyniosły 5.432,48 zł, 
natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.687,55 zł; 

 do wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2019 r. kwota 
9.094.253,81 zł tj. 36,2 % wydatków ogółem; 

 do wydatków na oświatę tj. z subwencji oświatowej otrzymanej w 2019 r. to 
kwota 5.024.695,00 zł w tym środki z rezerwy subwencji oświatowej 
otrzymane na złożony wniosek w 2019 r. wynoszą 42.334,00 zł oraz 
110.852,00 zł na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca 
września; 

 do wydatków na pomoc społeczną, które wyniosły 644.305,07 zł tj. 25,6 % 
wydatków ogółem. Z kwoty tej dotacje na zadania własne i zlecone gminne 
stanowią 5.732.542,09 zł, natomiast środki własne 711.761,98 zł.  

3) V. Mienie komunalne: 

Radna odniosła się do informacji o zasobie nieruchomości, który wynosi 291,2392 ha, w 
tym: gruntów rolnych i gruntów stanowiących tereny zabudowane i rozdysponowania 
gruntów według użytkowania. 
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Radna zapytała czy wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. to wartość 
netto czy brutto. Na jakim etapie jest wszczęcie procedury związanej z przejęciem 
części działek na lokalizację pasa pieszo-jezdnego wzdłuż drogi wojewódzkiej w 
kierunku Namysłowa. Zapytała również w temacie odprowadzania ścieków co to 
oznacza,  że  obecnie  trwają  przygotowania do wszczęcia procedury na budowę 
kanalizacji w Pszenicznej, Wojciechowie oraz   w Dębniku i Lubskiej. W związku z 
informacją w raporcie, że Gmina sukcesywnie przeprowadza remonty dróg gminnych, 
wewnętrznych oraz transportu rolnego poprzez równanie ich oraz uzupełnianie 
kruszywem ubytków w nawierzchniach. Radna zapytała czy w Młokiciu kiedyś zostanie 
zrobiona droga gminna znajdująca się koło placu zabaw. Radna poprosiła, aby w 
temacie oświetlenia ulicznego przywrócono wykaz z wyszczególnieniem, w której 
miejscowości i ile zamontowano w danym roku lamp oświetleniowych.  

4) X. Planowanie przestrzenne – Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków. 

Radna podziękowała za ujęcie w raporcie za 2019 r. informacji dotyczącej ilości 
wydanych decyzji o warunkach zabudowy i spraw sądowych ponieważ w ubiegłym roku 
o to wnioskowała. Podsumowując swoją wypowiedź poinformowała, że ma szczere 
wątpliwości, co do realizacji założeń. Poinformowała, że martwi ją stan zadłużenia 
gminy, że „nie schodzimy” z zadłużenia. Zdaje sobie sprawę, że są realizowane 
inwestycje na terenie gminy ale nie na tyle, żeby stan zadłużenia był taki wysoki 
ponieważ inwestycje z 2018 r. i 2019 są na tym samym poziomie ponad 4 mln.  
 

Wyjaśnień udzielili Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek i Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa. 

 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał czy Pan Wójt w niektórych miejscowościach nie  
przeinwestowuje a dlaczego nic się nie robi na Barskim Dworze. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan poinformował, że nic nie robi bez zgody Rady Gminy. 
 

Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben poinformowała, że zgadza się z wypowiedzią 
Radnego p. Tadeusza Szkudlarskiego, że niektóre miejscowości są doinwestowane, a 
niektóre są niedoinwestowane jak np. Młokicie, Krzyków czy Pielgrzymowice. 
Mieszkańcy cały czas proszą o drogi, których nie ma oraz o remonty istniejących dróg.  

 

Radny p. Rafał Smoleń zapytał w sprawie udziałów Gminy w Zakładzie Wodociągów i 
usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie – jaki jest to procent i jaki ma wpływ na 
nasze negocjacje dot. stawki za wodę i ścieki.  

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb i Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek 
poinformowali, że udziały Gminy wynoszą  około 3,5 %. 

 
3) Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki przedstawił i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum 
zaufania. 

 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało  9 radnych,  
przeciw – 1 radny,   
wstrzymało się od głosowania  – 2 radnych. 
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Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XIV.102.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania, 
stanowi załącznik nr  8  do protokołu. 

 
Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb podziękował Radzie Gminy za udzielenie 
wotum zaufania. 
 
Ad.7. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków: 
 
       Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że zgodnie z 
przepisami ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku 
budżetowym.  
Następnie Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że Radni 
otrzymali sprawozdanie finansowe Gminy Wilków za 2019 rok w miesiącu maju b.r.  
Skarbnik Gminy mgr inż. Teresa Żółtaszek wyjaśniła, że w skład sprawozdania 
finansowego Gminy Wilków wchodzą: 

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Wilków, 
2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych, 
3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające                   

 z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, 
4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające          

 z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych  
z uwzględnieniem wzajemnych wyłączeń między jednostkami, 

5) informacja dodatkowa obejmująca dane z informacji dodatkowych 
samorządowych jednostek budżetowych. 

Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek wyjaśniła, że w bilansie z wykonania 
budżetu po stronie aktywów wykazano środki pieniężne znajdujące się na rachunku 
dochodów oraz należności z tytułu dochodów budżetowych, które są należnościami z 
Urzędów Skarbowych i z Ministerstwa Finansów. Po stronie pasywów wykazuje się stan 
zadłużenia gminy, nadwyżkę budżetową oraz skumulowany wynik budżetu. 
Poszczególne pozycje bilansu porównała z wydrukami zestawienia obrotów i sald z 
ewidencji księgowej. Łączny bilans został sporządzony na podstawie jednostkowych 
bilansów wszystkich jednostek.  W łącznym bilansie obejmującym dane wynikające z 
bilansów samorządowych jednostek budżetowych wykazano po stronie aktywów środki 
trwałe netto, należności oraz środki pieniężne. Po stronie pasywów fundusze, 
zobowiązania i wynik finansowy. Zgodność danych porównano z wydrukami z ewidencji 
księgowej. W łącznym rachunku strat i zysków obejmującym dane wynikające  z 
rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, wykazuje się koszty 
oraz przychody w celu wyliczenia zysku lub straty. Wyliczona  za 2019 r. kwota  zysku 
jest zgodna z kwotą wykazaną w łącznym bilansie w pasywach w pozycji „Wynik 
finansowy netto”.  
W łącznym zestawieniu zmian w funduszu obejmującym dane wynikające  
z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych  
z uwzględnieniem wzajemnych wyłączeń między jednostkami.  
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Skarbnik Gminy wyjaśniła, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i określonymi zasadami rachunkowości, 
na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej w jednostkach. 
Ponadto poinformowała, że Informacja dodatkowa obejmująca dane z informacji 
dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych została sporządzona zgodnie z 
nowymi przepisami. Została sporządzona na druku wg wzoru z rozporządzenia i 
zawiera wszystkie wymagane  dane. Wykazana kwota funduszu (BZ) na koniec roku 
jest zgodna z  kwotą wykazaną w łącznym bilansie w pasywach w pozycji „Fundusz 
jednostki”. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że w informacji dodatkowej znajdują się dane, których 
nie ma w bilansie, a szczególnie chodzi o szczegółowy zakres zmian w środkach 
trwałych i umorzeniach oraz odpisach aktualizujących należności. Ponadto Skarbnik 
Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i poszczególnych 
jednostek. 
 
Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie finansowe Gminy Wilków za 2019 rok nie 
wniosła uwag. 
 
 

Sprawozdanie finansowe Gminy Wilków za 2019 rok, stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 

 

Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok Rada 
Gminy zapoznała się z wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonała 
analizy zadań inwestycyjnych. Rada Gminy stwierdziła, że sytuacja Gminy za 2019 rok 
przedstawia się następująco: dochody budżetowe wykonano w kwocie 24.033.295,22  
zł, co stanowi 96,3% do planowanych (w tym dochody bieżące 98,8 %, a dochody 
majątkowe 53,4%). Wykonanie wydatków wynosi 25.161.718,78 zł, co stanowi  89,6% 
do planowanych (w tym: bieżące 93,7%, a majątkowe 83,8%). 
Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny przy jednoczesnym 
zachowaniu zasady uzyskania jak najlepszych efektów. Gmina przez cały okres 
sprawozdawczy zachowywała dobrą płynność finansową. Rok 2019 zamknął się 
deficytem w kwocie 1.128.423,56  zł. 
Na koniec roku na rachunku bankowym budżetu stan środków wyniósł  
1.704.482,77 zł, w tym środki subwencji przekazane na rok 2020 wyniosły  
364.341 zł. 
Planowane przychody budżetowe w 2019 r. wynoszą  3.246.625,00 zł. Są to wolne 
środki w wysokości 946.625,00 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów  
 w  kwocie 2.300.000,00 zł. W ramach planowanych rozchodów dokonano spłaty rat 
zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów długoterminowych. 
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie gminy z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.124.500,00 zł, co stanowi 25,48 % do 
wykonanych dochodów.  
Do końca roku gmina spłaciła 915.000, 00 zł kredytu i 106.902,71 zł odsetek. Relacja 
spłaconych kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów wynosi 4,25 %. 
W zakresie wysokości zadłużenia i spłat kredytów Gmina spełnia wymogi art. 243 
ustawy o finansach publicznych. 
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne gminy 
wynoszą 877.421,90 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu naliczonej nagrody rocznej, 
płatnej do końca marca następnego roku oraz dotyczą płatności za faktury, które 
wpłynęły w styczniu 2020 r.  
W gminie funkcjonuje 1 instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie. 
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Skarbnik Gminy mgr inż. Teresa Żółtaszek zapoznała również Radę z informacją  
o stanie mienia Gminy Wilków. 
 
Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilków wraz  
z informacją o stanie mienia Gminy Wilków za 2019 rok nie wniosła uwag. 
 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilków za rok 2019,  stanowi 
załącznik nr  10 do protokołu. 
 
1) uchwałę Nr 102/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy Wilków za 2019 r. przedstawiła Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek. 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 r. 

 
Uchwała Nr 102/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w Opolu, stanowi załącznik nr  11 do protokołu. 
 
3)  Głos w dyskusji zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki, który 
zapytał odnośnie zadłużenia gminny na poziomie 25%. Ponadto wspomniał, że kiedyś 
można było zadłużać gminę do 60 %. W związku z powyższym zapytał jak przedstawia 
się sytuacja na dzień dzisiejszy.  
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że zmieniła się ustawa  
o finansach publicznych. Od kilku lat gmina może się zadłużyć po spełnieniu relacji 
wyliczonej wg odpowiedniego wzoru wskazanego w ustawie. Pod uwagę bierze się 
dane dotyczące spłaty zadłużenia wraz z odsetkami oraz wykonanie wydatków i 
dochodów bieżących z trzech lat, a od roku 2026 relacja ta będzie wyliczana z lat 
siedmiu. Spełnienie relacji dotyczącej zadłużenia się gminy przedstawia załącznik nr 1 
do wieloletniej prognozy finansowej. 
 
4) Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki przedstawił i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Wilków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Wilków za 2019 rok. 

 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało  11 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymał się od głosowania  – 1 radny. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XIV.103.2020  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Wilków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 
2019 rok, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Ad.8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy: 

uchwałę Nr 4.2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
8 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wilków absolutorium 
za 2019 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Radny p. Marcin 
Bochniak. 

 

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie Nr 4.2020 z dnia 8 czerwca   
2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wilków absolutorium  
za 2019  rok, stanowi załącznik nr  13  do protokołu. 

 

1) uchwałę Nr   222/2020 z dnia  17 czerwca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w Wilkowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilków z wykonania 
budżetu gminy za 2019 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radny 
p. Marcin Bochniak. 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował 
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Wilków z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

 

Uchwała Nr  222/2020 z dnia  17 czerwca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu, stanowi załącznik nr 14 do protokołu., 

 

3) Głos w dyskusji zabrała Radna p. Irena Marszałek, która poinformowała, że jest     
     członkinią Komisji Rewizyjnej i na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zawnioskowała  
     pozytywnie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2019  
     rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok  
     oraz  w sprawie o udzielenie Wójtowi Gminy Wilków absolutorium. Zdaniem Radnej  
     to, co  Pan Wójt powiedział przy omawianiu raportu o stanie Gminy Wilków za 2019  
     rok nie  jest zgodne z prawdą. Poinformowała, że jeśli chodzi o sporządzanie      
     projektu  budżetu to są uprawnienia Pana Wójta, tak jak wynika z ustawy i tutaj  
     Radny nic nie może zrobić, a na wnioski Radnych zgłaszane na komisji o zmianie  
     Pan Wójt wielokrotnie odpowiadał, że jak będziemy na Pana miejscu to będziemy  
     zmieniać. Podsumowując Radna stwierdziła, że Pan Wójt jest pewny, że otrzyma  
     absolutorium ponieważ ma większość w radzie. Radna p. Irena Marszałek  
     poinformowała, że nie  jest przeciwna dlatego głosowała na komisji za przyjęciem,    
     ale w tym momencie podczas głosowania „wstrzyma się”. 
 
4) Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki przedstawił i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium 
za 2019 rok. 

W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych,  
przeciw – 1 radny,   
wstrzymało się od głosowania  – 2 radnych. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu.  

 
 

Uchwała Nr XIV.104.2020  r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium  
za 2019 rok, stanowi załącznik nr  15 do protokołu. 



15 

 

 

Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb podziękował Radzie Gminy za udzielenie 
absolutorium. 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy.  
Przerwa trwała w godz. 1328 – 1352. 

 

Obrady sesji opuścili: Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka  
i Radny p. Zbigniew Błaszczyk. Stan Radnych 10. 
 
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ustalił na nowo quorum. 
Obecnych było 10 radnych. Rada Gminy była zatem władna do podejmowania uchwał. 

 

Ad.9. 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 o kwotę 6.309,00 zł w związku z pismami  
z Krajowego Biura Wyborczego informującymi o zmianach dotacji na zadania 
własne i zlecone gminie, a także w związku z dokonanymi zmianami  
w budżecie; 

2)  zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 650.000,00 zł w związku ze 
zmniejszeniem się kosztów realizacji zadań inwestycyjnych  
i jednoczesnym zmniejszeniu dofinansowania z funduszu dróg samorządowych; 

3)  zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1.100.000,00 zł  
w związku ze zmniejszeniem się kosztów realizacji zadań inwestycyjnych  
w wyniku rozstrzygniętych przetargów na przebudowę dróg gminnych;  

4) zmniejszeniu o kwotę 450.000,00 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” i wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie 
oświetlenia ulicznego w Bukowiu” realizowanego ze środków własnych 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 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 –  10 radnych,  
przeciw – 0,   
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wstrzymało się od głosowania  –   0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

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

 
 

Uchwała Nr XIV.105.2020 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  16  do protokołu. 
 
Ad.10. 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 udzielili Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa 
Żółtaszek i Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, którzy poinformowali, że w projekcie 
uchwały proponuje się zmiany polegające na: 
1) zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem się 

kosztów realizacji inwestycji dotyczących przebudowy dróg na terenie gminy  
w wyniku rozstrzygniętych przetargów, a tym samym zmniejszeniem się 
planowanego dofinansowania z funduszu dróg samorządowych; 

2) zmniejszeniu wydatków majątkowych na przebudowę dróg na terenie gminy oraz 
zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 450.000,00 zł z tytułu planowanego do 
zaciągnięcia kredytu; 

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

4) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z montażem placu 
zabaw dla dzieci na boisku szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej  
w Wilkowie” dofinansowanie ze środków z Fundacji Velux i środkami z Rady 
Rodziców. 

W  związku z dokonanymi zmianami zmieniono zapisy uchwały budżetowej. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radny p. Marcin Bochniak zapytał czy są plany, żeby w innych szkołach powstały place 
zabaw dla dzieci np. w szkole w Idzikowicach czy tylko w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Wilkowie. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w Publicznej Szkole Podstawowej  
w ogóle nie ma placu zabaw ponieważ w budynku poprzednio funkcjonowało 
gimnazjum natomiast w Idzikowicach w przedszkolu znajduje się plac zabaw dla dzieci.  
 
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 – 10 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

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

 
 

Uchwała Nr XIV.106.2020 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 17 do protokołu. 

 
 
 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.  
 

           Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że w dniu   
24 marca 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy petycja w interesie publicznym w zakresie 
podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 
Petycja o tożsamej treści wpłynęła też za pośrednictwem Starostwa Powiatowego  
w Namysłowie w dniu 26 marca 2020 r. Petycje zostały przekazane do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  
i zaopiniowania. Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poprosił 
Radnego p. Edwarda Szulakowskiego - Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
o przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie 
w sprawie złożonej petycji.   

 

        Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Radny p. Edward Szulakowski 
zapoznał Radę Gminy z treścią uchwały Nr 7.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
z dnia 22 czerwca 2020  r. wraz z uzasadnieniem. 
 
Uchwała Nr 7.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
22 czerwca 2020  r., stanowi załącznik nr 18 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 
Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przedstawił treść 
projektu uchwały Rady Gminy w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.  

 

 

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

 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
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Uchwała Nr XIV.107.2020 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, stanowi 
załącznik nr  19 do protokołu. 
 
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że  w dniu   
3 kwietnia 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy petycja w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej 
oraz w sprawie wydania uchwały solidarnościowej jednoczącej wszystkie władze 
lokalne w walce z koronawirusem w tym zakresie. Petycja o tożsamej treści wpłynęła 
też za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Namysłowie w dniu  
6 kwietnia 2020 r. Petycje zostały przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania. Następnie 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poprosił Radnego p. Edwarda 
Szulakowskiego - Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie 
stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie w sprawie 
złożonej petycji.  

 

         Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Radny p. Edward Szulakowski 
zapoznał Radę Gminy z treścią uchwały Nr 8.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
z dnia 22 czerwca 2020 r. wraz z uzasadnieniem. 
 
Uchwała Nr 8.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
22 czerwca  2020  r., stanowi załącznik nr 20 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 
Rady Gminy 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 – 10 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIV.108.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji, stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
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      Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że w dniu  
1 czerwca 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy petycja w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycja została przekazana do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  
i zaopiniowania. Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poprosił 
Radnego p. Edwarda Szulakowskiego – Członka  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o 
przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie 
w sprawie złożonej petycji.  

 
        Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Radny p. Edward Szulakowski 
zapoznał Radę Gminy z treścią uchwały Nr 9.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  z 
dnia 22 czerwca 2020 r. wraz z uzasadnieniem. 
 
Uchwała Nr 9.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
22 czerwca 2020  r., stanowi załącznik nr  22 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 
Rady Gminy 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 – 10 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIV.109.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji, stanowi załącznik nr 23 do 
protokołu. 
 
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
 
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku z tym, że część działki nr 387 stanowi drogę wewnętrzną w 
obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zaliczenie tej drogi do kategorii dróg 
publicznych gminnych pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie z funduszy 
zewnętrznych. 
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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 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  10 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XIV.110.2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
stanowi załącznik nr 24 do protokołu 
 
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy  
            dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków. 
 
           Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że projekt uchwały 
opracowano w związku z tym, że dotychczasowe umowy dzierżawy wygasają.  
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami zgoda Rady Gminy jest wymagana również  
w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

 

 

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 ponowne zawarcie umowy dzierżawy  
na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków. 

 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  10 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
 

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



21 

 

Uchwała Nr XIV.111.2020 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy  
dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 
25 do protokołu. 
 
 

 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wilków. 

 
 

          Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który 
poinformował, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym 
księgowym budżetu, należy do wyłącznej właściwości rady gminy i dokonywane jest na 
wniosek wójta. Skarbnik Gminy Wilków Pani mgr inż. Teresa Żółtaszek złożyła w dniu 
10 czerwca 2020 r. do Wójta Gminy Wilków wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z 
dniem 30 czerwca 2020 r. za porozumieniem stron.  
       Wójt Gminy Wilków poinformował, że w dniu 16 czerwca 2020 r. złożył do Rady 
Gminy w Wilkowie wniosek o odwołanie ze stanowiska Skarbnika Gminy Wilków Pani 
mgr inż. Teresy Żółtaszek z dniem 30 czerwca 2020 r.  
Następnie Wójt Gminy zapoznał Radnych z treścią wniosku o odwołanie Skarbnika 
Gminy Wilków. 

 
Wniosek  KS. 2121.28.2020.AJ  z dnia 16 czerwca 2020 r. o odwołanie Skarbnika 
Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 26  do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek w imieniu swoim i całej Rady Gminy złożyła podziękowanie 
za współpracę jednocześnie życząc spokoju i odpoczynku. Do podziękowań dołączyli 
Radni: p. Jan Binerat i p. Tadeusz Szkudlarski.  
 
Głos zabrała Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek, która podziękowała Panu 
Wójtowi Gminy, Radnym, Sołtysom i Radcy Prawnemu za współpracę. Słowa uznania 
skierowała do współpracowników, wszystkich pracowników urzędu gminy oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 
 
Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb w imieniu swoim, kierownictwa oraz 
pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie podziękował Pani Teresie Żółtaszek za 
wieloletnią pracę, zaangażowanie oraz bardzo dobrą współpracę, za profesjonalne 
prowadzenie spraw finansowych gminy, co przyczyniło się do jej rozwoju.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wilków. 
 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymał się od głosowania  –   0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
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Uchwała Nr XIV.112.2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr  27 do protokołu. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb podziękował Radnym za przyjęcie wniosku. 

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wilków. 
 

        Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który 
poinformował, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym 
księgowym budżetu, należy do wyłącznej właściwości rady gminy i dokonywane jest na 
wniosek wójta. 
Skarbnik gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie 
powołania zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o pracownikach samorządowych. 
       Wójt Gminy Wilków poinformował, że w dniu 16 czerwca 2020 r. złożył do Rady 
Gminy w Wilkowie wniosek o powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Wilków Pani 
mgr Aliny Palińskiej z dniem 1 lipca 2020 r. 
Następnie Wójt Gminy zapoznał Radnych z treścią wniosku o powołanie Skarbnika 
Gminy Wilków. 

 
Wniosek  KS. 2121.29.2020.AJ z dnia 16 czerwca 2020 r. o powołanie Skarbnika 
Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek pogratulowała awansu na stanowisko Skarbnika Gminy. 
Zdaniem Radnej współpraca będzie się układała bardzo dobrze, co nie znaczy, że nie 
będzie zadawała pytań i prowadziła dyskusji.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wilków . 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 10 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 XIV.113.2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb podziękował Radnym za przyjęcie uchwały. 
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Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb w imieniu swoim, Rady Gminy i kierownictwa 
oraz pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie wręczając bukiet kwiatów podziękował 
Pani Teresie Żółtaszek a Pani Alinie Palińskiej złożył gratulacje.  
 
Głos zabrała nowo wybrana Skarbnik Gminy  p. mgr Alina Palińska, która podziękowała 
Panu Wójtowi Gminy i Radzie Gminy za obdarzenie jej osoby tak dużym zaufaniem.  
Poinformowała, że ma nadzieję, że razem będą pracować nad rozwojem gminy. 
Ponadto poinformowała, że ze swojej strony zrobi wszystko, aby fundusze gminy były 
na najwyższym poziomie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. mgr Mariusz Jabłoński wręczając bukiet kwiatów 
pogratulował awansu nowo wybranej Skarbnik Gminy p. mgr Alinie Palińskiej 
jednocześnie życząc sukcesów w pracy. 
 

Obrady sesji opuściła Radna p. Irena Marszałek. Stan Radnych 9. 
 
Ad.18. Wolne wnioski i zapytania. 
 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski w swojej wypowiedzi odniósł się do sprawy,  
że z przyczyn niezależnych od niego wpłacił podatek jeden dzień po terminie i został  
z tego powodu „ukarany odsetkami”. Radny poinformował, że on również powinien 
upomnieć się o odsetki z gminy ponieważ zgodnie z zapisem zawartym w uchwale  
w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych  
i sołtysów, Radni powinni mieć diety wypłacane przelewem na wskazane konto 
bankowe do 5 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc maj otrzymał dopiero  
10 czerwca b.r. Ponadto zapytał Pana Wójta czy używanie samochodu służbowego do 
celów prywatnych jest zgodne z prawem czy nie. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że nigdy nie używał samochodu 
służbowego do celów prywatnych.  
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że zgodnie z ordynacją 
podatkową, jeśli sołtys po terminie rozliczy się z zebranego podatku to należy naliczyć 
odsetki. Skarbnik Gminy poinformowała, że nie jest to żadna złośliwość ze strony gminy 
ponieważ taka sytuacja mogła dotyczyć każdego innego sołtysa.  
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski poinformował, że informował pracownika w Urzędzie 
Gminy, że nie zdąży w terminie rozliczyć się z zebranego podatku. Otrzymał 
odpowiedź, że prośba zostanie przekazana Panu Wójtowi w celu podjęcia decyzji. 
Ponadto zapytał Panią Skarbnik Gminy czy Wójt ma możliwość odstąpienia od zwrotu 
odsetek. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr inż. Teresa Żółtaszek poinformowała, że zainteresowany 
podatnik występuje z wnioskiem do Wójta o umorzenie odsetek i wówczas wniosek 
zostaje rozpatrywany pozytywnie lub negatywnie, nie można z urzędu umorzyć odsetek.  
Natomiast co do terminu wypłaty diet dla sołtysów za miesiąc maj sprawa zostanie 
rozeznana.   
 

Radny p. Jan Binerat pogratulował nowej Pani Skarbnik Gminy awansu. Ponadto 
zapytał czy po wyborach prezydenckich będzie wykonany remont świetlicy  
w Wojciechowie. 
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że został ponownie złożony wniosek. 
Gmina czeka na jego rozpatrzenie.  

 

Radny p. Marcin Bochniak poinformował, że mieszkańcy osiedla z Idzikowic mają żal  
do Pana Wójta za to, że został postawiony znak zakazu wjazdu samochodów o masie 
przekraczającej 3,5 tony przy drodze koło boiska sportowego. Samochody ciężarowe 
które przywożą węgiel do kotłowni znajdującej się na osiedlu muszą przejeżdżać teraz 
drogą przez osiedle koło placu zabaw, co zagraża bezpieczeństwu dzieci oraz niszczą 
nawierzchnię drogi znajdującej się na osiedlu, która już jest w złym stanie.  
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że pod asfaltem znajduje się beton, 
który był wykonany w latach 80 i wytrzyma jeszcze wiele lat. Natomiast droga wykonana 
na skarpie boiska sportowego ma tylko cztery centymetry asfaltu i jest to droga 
dojazdowa do posesji dla mieszkańców domków jednorodzinnych.  

 
Ad.19. 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 - 9  radnych, 
przeciw – 0 , 
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.20. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XIV sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
             

                                                                                Przewodniczący  

                Rady Gminy  

          

                                                                                                  Grzegorz Hubicki  

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

                        ds. rady gminy  

   

                         Dorota Czarna                  

 

 

 

 


