
 

 

Protokół Nr XV.2020 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia 24 września 2020 r. 
 

        
    Sesja Rady Gminy odbyła się w  Domu Kultury w Wilkowie w godz. 1100 – 1300. 
    Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych (2 radnych przybyło na obrady 
sesji w trakcie omawiania pkt. 1) - 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 Alina Palińska, 

 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie -  
Pan mgr Kazimierz Olchawa, 

 Podinspektor ds. kadr i oświaty w Urzędzie Gminy w Wilkowie -  
Pani mgr Anna Jankowska, 

 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 działalności Izby Rolniczej. 

6. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia. 

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2020 roku. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VII.49.2019 Rady Gminy w Wilkowie z 
dnia 27 czerwca  2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od 
nieruchomości, podatku  rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  na 
terenie Gminy Wilków. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Wilków na rok szkolny 2020/2021. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. 

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.79.2019 Rady Gminy w Wilkowie z 
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część 
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

14.  Wolne wnioski i pytania. 

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

16.  Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.                                                   

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

Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki zwrócił się do Rady Gminy  
w Wilkowie z wnioskiem o  włączenie do porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie wystosowania Apelu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 451  
na odcinku Wilków - Namysłów oraz o zmianę w kolejności porządku obrad sesji: 
„pkt. 14. Wolne wnioski i pytania.” jako pkt. 5. 
 
 
 

 
 

Zgłoszono, że wystąpiła awaria systemu elektronicznego – Rada 365 i obrady sesji nie 

będą na bieżąco transmitowane.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie imienne w sprawie zmiany 

porządku obrad XV sesji.  

 

W  głosowaniu jawnym: 
Za przyjęciem wniosku w sprawie zmiany porządku obrad sesji głosowało 12 radnych,  
przeciw –   0,  
wstrzymało się od głosowania -0. 
 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Projekt uchwały włączono do pkt .15. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr  4 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że porządek obrad 
sesji po uwzględnieniu wniesionych zmian przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

3. Składanie interpelacji  i zapytań radnych w formie pisemnej. 

4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 
oraz sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy.  

5. Wolne wnioski i pytania. 
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6. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej. 

7. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2020 roku. 

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 o zmianie uchwały Nr VII.49.2019 Rady Gminy w Wilkowie z 
dnia 27 czerwca  2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  na 
terenie Gminy Wilków. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Wilków na rok szkolny 2020/2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. 

14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.79.2019 Rady Gminy w Wilkowie z 
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część 
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania Apelu dotyczącego realizacji zadania 
inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków - Namysłów. 

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

17.  Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.                                                   

 
Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował Radnych: 

 w dniu 29 czerwca 2020 r. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie Pan Grzegorz 

Hubicki złożył interpelację; 
W dniu 13 lipca 2020 r.  została udzielona odpowiedź na ww. interpelację. 

 w dniu 6 sierpnia 2020 r. Radny p. Tadeusz Szkudlarski złożył interpelację. 
W dniu 18 sierpnia 2020 r. została udzielona odpowiedź na ww. interpelację. 

 w dniu 20 sierpnia 2020 r. Radny p. Tadeusz Szkudlarski złożył interpelację. 
W dniu 3 września 2020 r. została udzielona odpowiedź na ww. interpelację. 

 w dniu 24 sierpnia 2020 r. Radna p. Irena Marszałek złożyła interpelację. 
W dniu  4 września 2020 r. została udzielona odpowiedź na ww. interpelację. 

 w dniu 27 sierpnia 2020 r. Radny p. Tadeusz Szkudlarski złożył interpelację. 
W dniu 7 września 2020 r. została udzielona odpowiedź na ww. interpelację. 

 w dniu 28 sierpnia 2020 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Gminy  
w Wilkowie pismo wniesione przez Radnego p. Tadeusza Szkudlarskiego. 

 w dniu 31 sierpnia 2020 r. Radny p. Tadeusz Szkudlarski złożył interpelację. 
W dniu 7 września 2020 r. została udzielona odpowiedź na ww. interpelację. 
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 w dniu 1 września 2020 r. wpłynęło do Rady Gminy w Wilkowie pismo wniesione 
przez mieszkańca gminy Namysłów; 

 w dniu 1 września 2020 r. wpłynęło do Rady Gminy w Wilkowie pismo bez podania 
nadawcy; 

 w dniu 1 września 2020 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie 
pismo – podziękowanie dla Radnego p.  Michała Piątka od Proboszcza Parafii 
Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie; 

 w dniu  17 września 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała  
Nr 320/2020 z dnia  16 września 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie  opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2020 r. Ww. uchwałą Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował przedłożoną przez Wójta Gminy 
Wilków informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. 

 w dniu 18 września 2020 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Gminy  
w Wilkowie pismo Nr PN.I.414.1.163.2020.KP z dnia 18 września 2020 r.  
od Wojewody Opolskiego dot. analizy oświadczeń majątkowych. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że pisma skierowane  
do Rady Gminy znajdują się w biurze Rady Gminy. 
 
Głos zabrał Radny p. Tadeusz Szkudlarski, który w swojej wypowiedzi odniósł się do 
złożonych przez siebie interpelacji. Poinformował, że spotkał się w tej sprawie z 
Panem Wójtem i wyjaśniono wszystkie kwestie. W związku z powyższym 
poinformował, że już nie oczekuje odpowiedzi na interpelację z dnia 6 sierpnia 2020 r.  
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poprosił Przewodniczących Komisji Rady 
Gminy w Wilkowie o przedstawienie sprawozdań.  

 

    1) 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  

21 września 2020 r. odbyło się posiedzenie, na którym zostało przeanalizowane 

sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 

2020 roku i sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za I półrocze 2020 roku. Komisja ds. Oświaty i Problemów Społecznych 

Rady Gminy w Wilkowie nie wniosła uwag ani zastrzeżeń do ww. sprawozdań.  

 

    2) 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 21 września 2020 r. odbyło się 
wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej i Rozwoju 
Gospodarczego, Komisji Oświaty i Problemów Społecznych oraz Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie, na którym dokonano analizy informacji  
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z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku z uwzględnieniem zrealizowanych 
wydatków oraz omówiono projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy. 
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego po 
przeanalizowaniu informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku  
z uwzględnieniem zrealizowanych wydatków i po wysłuchaniu wyjaśnień osób 
odpowiedzialnych nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2020 roku i prawidłowo oceniły sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2020 roku.  
 
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. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki powitał Komendanta 
Powiatowej Policji w Namysłowie – nadkom. Andrzeja Ostrycharczyka, który przybył 
na obrady sesji.  
 
 
 

Ad.3. Wpłynęło zapytanie od Radnej p. Ireny Marszałek, interpelacje od Radnego  
p. Rafała Smolenia i interpelacja od Radnej p. Doroty Szymczyk-Bęben.      
 
Radni zostali zapoznali z treścią złożonego zapytania i z treścią złożonych interpelacji. 
 
Ad.5. 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 wpływie podatku od nieruchomości za 2017 r. w wysokości ponad 900 tys. zł od 
Farmy Wiatrowej; 

 w ramach „Tarczy Antykryzysowej” dla samorządów na inwestycje Gmina Wilków 
otrzymała kwotę w wysokości 534.115,00 zł na wykorzystanie na inwestycje albo  
wkład własny w inwestycje; 

 o gazyfikacji miejscowości Wilków; 

 wypłacono we wrześniu b.r. podwyżki w wysokości 6% dla nauczycieli; 

 od dwóch lat trwają rozmowy z Polską Siecią Elektroenergetyczną w sprawie 
przebudowy linii napowietrznej 400 kV; 

 zakończono zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie pracowni komputerowej  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu”.  Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb 
podziękował Fundacji Velux i Radzie Rodziców działającej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Bukowiu za dofinansowanie. W związku z powyższym poprosił 
Radną p. Irenę Marszałek i Radną p. Magdalenę Łambucką oraz Sołtys Sołectwa 
Bukowie p. Barbarę Kuświk o przekazanie podziękowania Fundacji Velux i Radzie 
Rodziców. 

 o możliwości pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 r.  Gmina złoży wniosek między innymi 
na  budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu. 

 do Urzędu Gminy w Wilkowie i Rady Gminy w Wilkowie wpłynął wniosek  
o wykonanie drogi wewnętrznej przy drodze krajowej nr 451 na trasie Wilków-
Namysłów wniesione przez mieszkańca gminy Namysłów w związku z planowaną 
inwestycją mającą na celu wybudowanie biurowca wraz z halą produkcyjną; 
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 od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. trwa Powszechny Spis Rolny. 

 
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 zapytała odnośnie zamieszczonej w Biuletynie Informacji 
Publicznej informacji o godzinach przyjmowania interesantów w sprawach skarg  
i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 - 15.00  przez Wójta Gminy czy jest aktualna, 
czy nie. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że tak. 
 

Radny p. Jan Binerat zapytał w sprawie przebudowy linii napowietrznej. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że po przebudowie słupy wysokiego 
napięcia będą przechodziły poza zabudowaniami miejscowości.  
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski w swojej wypowiedzi odniósł się do funduszy 
pochodzących w ramach Tarczy Antykryzysowej dla samorządów. Zaproponował, 
żeby środki przeznaczyć na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w lampy na terenie 
całej gminy.  
 

Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 
 
Ad.5.  Wolne wnioski i pytania. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała w sprawie zamontowania kamery monitoringu na 
słupie znajdującym się przy zatoczce w Bukowiu oraz o koszt montażu. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie przygotowuje kosztorys.  
 
Radny p. Jan Binerat wniósł o interwencję w sprawie naprawy dziur w drodze na 
skrzyżowaniu środkowym w Wojciechowie. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Gmina wystąpi z pismem do  
Starostwa Powiatowego w Namysłowie.  
 
Radny p. Rafał Smoleń poinformował, że na terenie osiedla w Wilkowie prowadzone 
są prace związane z budową sieci światłowodowej i z tego powodu są pozarywane 
rurociągi dla telekomunikacji. W związku z powyższym poprosił aby sprawę 
monitorować.   
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że jest prowadzona dokumentacja 
fotograficzna.  
 
Radny p. Przemysław Bałachowski zapytał, jak wygląda sprawa z projektowaniem 
kanalizacji w Pszenicznej ponieważ Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” ma w planach na rok 2020 oraz czy została uporządkowana sprawa 
działek w Pszenicznej, w której znajduje się droga.  
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że jak będzie projekt i pozwolenie  
na budowę kanalizacji to będziemy myśleć o terminie realizacji.  
 
Radny p. Jan Binerat zapytał czy Pan Wójt będzie na zebraniu wiejskim  
w Wojciechowie ponieważ mieszkańcy chcą poruszyć temat naprawy drogi 
powiatowej.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że nic nie wie o planowym zebraniu. 
 
Głos zabrała Sołtys Sołectwa Wojciechów p. Małgorzata Borkowska, która zaprosiła 
Pana Wójta na zebranie wiejskie informując, że odbędzie się w dniu 28 września  
2020 r. o godz. 1800. 
 
Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego  
p. Stanisław Jasyk podziękował panu Wójtowi za szybkie i pozytywne załatwienie 
sprawy drogi w Idzikowicach. Ponadto zapytał w sprawie drogi koło działki nr 40  
w Wojciechowie czy już jest i czy można po niej jeździć.   
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poprosił o zgłoszenie się po sesji do Kierownika 
Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka w swojej wypowiedzi 
odniosła się do zapytania pisemnego Radnej p. Ireny Marszałek w sprawie załatania 
ubytków powierzchni na drodze powiatowej w Bukowiu. Poinformowała, że w dniu  
22 września 2020 r. rozmawiała z Wicestarostą p. Tomaszem Wiciakiem w tej sprawie 
i zostanie załatwiona. W przypadku nie dotrzymania obietnicy dalej wspólnie z Sołtys 
Sołectwa Bukowie będą temat drążyć. Ponadto zapytała w sprawie przebudowy drogi 
relacji Bukowie-Gorzesław. Poinformowała, że była zobaczyć jak postępują prace.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że inwestor już rozpoczął prace przy 
drodze.  
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki  i Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb 
poinformowali, że w dzisiejszej sesji uczestniczy Komendant Powiatowy Policji  
w Namysłowie – nadkom. Andrzej Ostrycharczyk. W związku z powyższym zapytali 
czy Radni i  Sołtysi mają pytania. 
 
Głos zabrał Radny jednocześnie Sołtys Sołectwa Pągów p. Tadeusz Szkudlarski, który 
poinformował, że w dniu dzisiejszym na sesji Rada Gminy będzie głosować w sprawie 
przekazania środków finansowych na zakup samochodu służbowego dla Komendy 
Powiatowej Policji w Namysłowie. Poinformował, że ma mieszane odczucie, 
zastanawia się czy warto ponieważ stwierdził, że w Pągowie bardzo źle się dzieje 
jeżeli chodzi o kontrolę policyjną. Poinformował, że są prowadzone kontrole policyjne 
tzw. drogówki ale tylko w jednym celu, zatrzymuje się jedną i tą samą osobę. Zdaniem 
Radnego w Pągowie problemem są motocykliści jeżdżący nadmierną prędkością 
przez miejscowość oraz młodzież, która spotyka się pod altaną. W związku  
z powyższym zapytał dlaczego Policja w tych sprawach nic nie robi, dlaczego  
w godzinach wieczornych nie skontroluje młodzieży tam przebywającej. Zdaniem 
Radnego patrole policji drogowej są mało efektywne w swojej pracy.  
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Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie – nadkom. Andrzej Ostrycharczyk 
poinformował, że problem z motocyklistami jest problemem całej Polski. Sprzyjająca 
aura ma bez wątpienia wpływ na wzmożoną aktywność miłośników jazdy na 
motocyklu. Zbyt szybka jazda, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz brawura to 
najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Policjanci 
każdej doby przyglądają się zachowaniom zarówno motocyklistów jak i pozostałych 
uczestników ruchu drogowego. Niestety, jak pokazują statystyki, miłośnicy dwóch 
kółek są na bakier z obowiązującymi przepisami. Jednym z wielu zadań, jakie muszą 
wykonywać policjanci jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu 
drogowym. Wiąże się to z pilnowaniem, żeby każdy użytkownik pojazdu stosował się 
do przepisów. Nie jest w prawie jasno powiedziane, że policjanci mają zakaz ścigania 
motocyklistów z uwagi na ryzyko wypadku motocyklisty. Dla każdego jest miejsce na 
drodze i każdy uczestnik ruchu drogowego powinien być na niej bezpieczny. Jednak 
aby tak było powinniśmy mieć świadomość, że wszyscy na drodze odpowiadamy nie 
tylko za siebie, ale też za życie i zdrowie innych, często swoich bliskich. Poinformował, 
że przeprowadzi rozmowę z dzielnicowym aby szczególną uwagę partole policyjne 
zwróciły na młodzież skupiającą się na placach rekreacyjno-sportowych. Ponadto 
zwrócił się z prośbą do Sołtysów o informowanie o zaistniałych sytuacjach  
w sołectwach bezpośrednio na komendę do dyżurnego. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy pod numer telefonu 112 czy ogólny należy 
zgłaszać, jeśli ktoś jeździ motorem z dużą prędkością po drodze wewnętrznej  
z ograniczeniem do 20 km/h. 
 
Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie – nadkom. Andrzej Ostrycharczyk 
poinformował odpowiedział, że pod numer telefonu 112. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy nagranie jazdy motocyklisty za pomocą 
telefonu komórkowego potraktowane byłoby jako donos.  
 
Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie – nadkom. Andrzej Ostrycharczyk 
poinformował, że nagranie traktowane jest jako informacja własna. Osoba, która nagra  
może wysłać plik nagrania wraz z opisem, że kierujący motocyklista w danym dniu,  
w danej miejscowości przekroczył prędkość, e-mailem na skrzynkę komendanta policji 
lub dyżurnego. Po otrzymaniu informacja traktowana jest jako wykroczenie.  
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki podziękował Komendantowi  
Powiatowej Policji w Namysłowie. 
 
Obrady sesji opuścił Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie. 
 
Ad.6. Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu 
namysłowskiego – p. Józef Walas w imieniu Prezesa Izby Rolniczej podziękował za 
zaproszenie na sesję. Zarząd Izby Rolniczej podejmuje wiele działań w oparciu  
o wnioski Rad Powiatowych, bieżące problemy rolników wystąpienia Urzędów Gmin   
i instytucji rządowych. Uczestniczy w opiniowaniu rocznych planów łowieckich  
i dzierżaw obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie, interweniuje w sprawie 
problemów związanych z szacowaniem szkód łowieckich, w opiniowaniu projektów 
miejscowych planów zagospodarowania oraz ich zmian a także zmian przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych objętych planami zagospodarowania przestrzennego. 
Ważne miejsce w działalności Izby zajmuje współpraca z instytucjami i organizacjami 
działającymi na rzecz rolników np. z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa 
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Oddział Terenowy w Opolu, Porozumieniem Rolników Opolszczyzny. Jako samorząd 
rolniczy organizuje spotkania, konferencje i szkolenia dla mieszkańców wsi 
promujących produkcję zwierzęcą i roślinną, wyjazdy zagraniczne w ramach projektu 
ERASMUS+ oraz współorganizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci rolników 
ubezpieczonych  w pełnym zakresie w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Ponadto poinformował, że Izba Rolnicza w Opolu  wspólnie  z Porozumieniem 
Rolników Opolszczyzny wypracowała wspólne stanowisko w  sprawie gryzoni. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie p. Grzegorz Hubicki zapytał czy Radni mają 
pytania do sprawozdania. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała w sprawie projektu ustawy o ochronie praw 
zwierząt, która ma m.in wprowadzić zakaz hodowli zwierząt futerkowych czy izba 
rolnicza też brała udział w konsultacjach, opiniach. 
 

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego 
– p. Józef Walas poinformował, że zgodnie ze statutem Izba Rolnicza opiniuje różne 
projekty ustaw i rozporządzeń dot. rolników i działalności rolniczej.  W związku z 
powyższym projekt ustawy o ochronie praw zwierząt trafił również do Izby.  
Izba Rolnicza odpowiedziała negatywnie. Stanowczo wnosząc o nie wszczynanie prac 
legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.  
Za szczególnie szkodliwe należy uznać propozycje dotyczące zakazu uboju 
rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Rozwiązania te negatywnie 
wpłyną na ekonomię gospodarstw rolnych, doprowadzając do pogorszenia sytuacji 
finansowej rolników i ich rodzin. Wpłynie to także na cały sektor rolno–przemysłowy, 
zmniejszając znaczenie polskich przedsiębiorstw, w szczególności na światowym 
rynku mięsa wołowego i drobiowego. Projekt ten dotknie również sektor usług 
utylizacyjnych, zwiększając w tym zakresie rolę przedsiębiorców zagranicznych. Brak 
zwierząt futerkowych bowiem spowoduje, że odpady z hodowli drobiu (którymi są 
karmione zwierzęta futerkowe), będą musiały podlegać utylizacji. 

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do zapisu zawartego  
w sprawozdaniu z działalności Izby Rolniczej w Opolu w 2020 roku - „Porozumienie 
Rolników Opolszczyzny – wypracowanie wspólnego stanowiska ws. Gryzoni”.  
W związku z powyższym Radna poprosiła o wyjaśnienie. 

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego 
– p. Józef Walas  poinformował, że Izba Rolnicza w Opolu i Porozumienie Rolników 
Opolszczyzny złożyły wniosek do Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku  
z wielokrotnie otrzymywanymi skargami rolników, którzy zmagają się z plagą gryzoni 
na południu województwa opolskiego. Wnioskowano o wskazanie skutecznych 
środków do zwalczania tego problemu oraz o ujęcie w ustawie o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ryzyka zniszczenia plonów przez plagę 
gryzoni. W związku z powyższym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań wspomagających rolników w 
walce z gryzoniami.  

Radny jednocześnie Sołtys Sołectwa Pągów p. Tadeusz Szkudlarski zapytał w 
sprawie „PAGRO" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gospodarstwo Rolno - 
Nasienne Pągów ponieważ mieszkańcy boją się o swoją przyszłość gdyż posiadają 
informacje, że będą eksmitowani przez nowego właściciela z mieszkań, które obecnie 
zajmują. 
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Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego 
– p. Józef Walas poinformował, że zgodnie z treścią pisma Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi wynika, że nie dokonano żadnych zmian w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. W związku z powyższym właścicielem spółki dalej jest właściciel ten co był. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki podziękował Przewodniczącemu 
Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z powiatu namysłowskiego – p. Józefowi 
Walas za przybycie na sesję. 
 
Obrady sesji opuścił Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu z 
powiatu namysłowskiego – p. Józef Walas. 
 

Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej w Opolu w 2020 roku, stanowi załącznik  
nr 6 do protokołu.  
 
 

Ad.7. Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Radni na wspólnych 
posiedzeniach Komisji Rady Gminy w Wilkowie zostali zapoznani z informacją  
z Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. W związku z powyższym zapytał 
Radnych czy mają pytania do przedstawionej informacji pisemnej. 
 
Radni nie wnieśli pytań. 
 
 

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, stanowi załącznik nr   
7 do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy.  
Przerwa trwała w godz. 1230 – 1240. 
 
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ustalił na nowo quorum. 
Obecnych było 12 radnych. Rada Gminy była zatem władna do podejmowania uchwał. 
 
Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że Radni 
rozpatrywali szczegółowo sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu  
i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze  
półrocze 2020 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej 
i Rozwoju Gospodarczego, Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych oraz Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji,  Rady Gminy w Wilkowie. W związku z powyższym zapytał 
Radnych czy mają pytania do przedłożonego sprawozdania o przebiegu wykonania 
budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za 
pierwsze  półrocze 2020 roku.  
 
Radna p. Irena Marszałek w nawiązaniu do sprawozdania o przebiegu wykonania 
budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za 
pierwsze  półrocze 2020 roku stwierdziła, iż Radni zostali poinformowani, że 
zadłużenie naszej gminy zmalało. Radna zapytała o aktualne zadłużenie Gminy 
Wilków, w szczególności o zadłużenie zaciągnięte na kanalizację w Pągowie.  

 

Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska odpowiedziała, że Gmina Wilków aktualnie 
posiada trzy zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i jedno zobowiązanie z 
tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ w Opolu. Kredyt zaciągnięty w 2014 r. na 
kanalizację w Wilkowie zostanie spłacony do końca 2020 r. Natomiast pozostałe dwa 
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kredyty spłacane będą do końca 2024 r. i 2027 r., pozostało do spłaty łącznie 
2.992.500,00zł. Pożyczka zaciągnięta na kanalizację w Pągowie spłacana będzie do 
2024 r., pozostało do spłaty 2.399.500,00 zł.  

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.344.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 27 sierpnia 2020 r.  
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze 
półrocze 2020 roku, stanowi załącznik nr  8 do protokołu. 

 

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 Alina Palińska, 
która poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się zmiany w załączniku Nr 1 
polegające na: 
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 273.231,69 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 

298.231,69 zł w związku z pismami Wojewody Opolskiego informującymi  
o zmianach dotacji na zadania własne i zlecone,  a także w związku z dokonanymi 
zmianami w budżecie; 

2) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 320.000,00 zł w związku  
z przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa świetlicy  
w Wojciechowie wraz termomodernizacją”, a tym samym zmniejszeniu z tytułu 
planowanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020; 

3) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 460.000,00 zł w związku  
z przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa świetlicy  
w Wojciechowie wraz termomodernizacją”; 

4) zmniejszeniu przychodu o kwotę 115.000,00 zł 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 o kwotę 470.000,00 zł limitu 
zobowiązań na zadania inwestycyjne p.: „Przebudowa świetlicy w Wojciechowie wraz 
termomodernizacją”, a w roku 2021 zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł limitu na 
zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa świetlicy w Wojciechowie wraz 
termomodernizacją”. 
 
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 –  12 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  9 do protokołu. 

 
 

Uchwała Nr XV.114.2020 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 10 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 udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska, 
która poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się zmiany polegające na: 
1) zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych w związku ze zmianą terminu 

realizacji inwestycji „Rozbudowa świetlicy w Wojciechowie wraz z 
termomodernizacją”, a tym samym zmniejszeniu z tytułu planowanego 
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

2) zwiększeniu wydatków majątkowych w związku z planowanym przekazaniem 
środków finansowych na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej 
Policji w Namysłowie; 

3) w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych na przebudowę świetlicy w 
Wojciechowie zmniejszono przychody budżetu o kwotę 115.000 zł z tytułu 
planowanych do zaciągnięcia kredytów; 

4) dokonaniu przesunięcia wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy działami 
klasyfikacji budżetowej. 

W związku z dokonanymi zmianami zmieniono zapisy uchwały budżetowej. 
W związku ze zmianami uchwał w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, 
dokonano zmian w planie wydatków Funduszy Sołeckich. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała na jakiej podstawie będą przekazane środki 
finansowe na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w 
Namysłowie. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska poinformowała, że będzie zawarte 
porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia 
Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na 
potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała jakiej marki będzie samochód.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że nie wie. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała w sprawie wydatku bieżącego w dziale 926 –
kultura fizyczna rozdział 92601 – wydatki jednostek budżetowych związane z 
realizacją ich statutowych zadań czego dotyczy zwiększenie o 5.000 zł.  
 
Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska poinformowała, że zwiększenie wydatków 
bieżących w rozdziale 92601 związane jest z remontem zalanej szatni sportowej w 
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Lubskiej oraz innymi bieżącymi wydatkami ponoszonymi na utrzymanie obiektów 
sportowych. 
 
Radna p. Irena Marszałek poprosiła o szczegółowe uzasadnienia do projektów 
uchwał, żeby konkretnie było opisane na jaki cel zwiększa się środki finansowe.  
 
Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska poinformowała, że w przyszłości uzasadnienia 
do zmian uchwały budżetowej będą opisywane szczegółowo.  
 
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 – 12 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  11  do protokołu. 

 
 

Uchwała Nr XV.115.2020 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 12 do protokołu. 

 
 

  Ad.11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VII.49.2019 Rady Gminy w Wilkowie  
      z dnia 27 czerwca  2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od  
      nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa,  
      wyznaczenia inkasentów  oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso   
      na terenie Gminy Wilków. 

 
 

           Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił  Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który 
poinformował, że projekt uchwały opracowano w związku z wyborem nowego sołtysa  
w Sołectwie Pielgrzymowice. Dokonuje się zmiany inkasenta w § 2:  w pozycji nr 9 
wpisano Pana Sławomira Osyp natomiast w pozycji nr 10 wpisano Panią Aleksandrę 
Mamys-Bałachowską w związku ze zmianą nazwiska. Następnie przedstawił Radzie 
Gminy nowo wybranego Sołtysa. 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr VII.49.2019 Rady Gminy w Wilkowie  z dnia 27 czerwca  
2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
oraz podatku leśnego w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów  oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilków. 



14 

 

W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  13 do protokołu. 

 
 

Uchwała Nr XV.116.2020 r. o zmianie uchwały Nr VII.49.2019 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 27 czerwca  2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  na terenie Gminy Wilków, stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w     
             Gminie Wilków na rok szkolny 2020/2021. 

 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Podinspektor ds. kadr i oświaty  
p. mgr Anna Jankowska, która poinformowała, że projekt uchwały opracowano 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe, obowiązkiem gminy jest zorganizowanie bezpłatnego transportu do szkoły 
lub przedszkola i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. 
Obowiązek ten jest również spełniany poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu na 
podstawie umowy zawartej między Wójtem, a rodzicami dziecka lub ucznia. 
Nowelizacja ustawy - Prawo oświatowe z dnia 16 października 2019 r. określiła 
sposób zwrotu kosztów jednorazowego przewozu. Kwota zwracana rodzicom będzie 
obliczana na podstawie wzoru matematycznego. Będzie ona pochodną liczby 
kilometrów między domem, a placówką, średniej ceny paliwa w gminie i średniego 
zużycia paliwa przez pojazd, którym dowożone będzie dziecko bądź uczeń, według 
danych producenta samochodu. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na 
każdy rok szkolny Rada Gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki 
paliwa w gminie. W projekcie uchwały przyjęto średnie ceny jednostkowe ceny paliwa 
w gminie sąsiedniej (gminie Namysłów) ze względu na brak stacji paliw w gminie 
Wilków. Do określenia średniej ceny jednostki paliwa na obowiązujący rok szkolny 
posłużono się cenami paliw obowiązujących w dniu 12.08.2020 r. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione, bowiem ustalona średnia 
cena jednostki paliwa znajdzie zastosowanie przy zawieraniu umów między Wójtem,  
a rodzicami, którzy sami będą dowozić dzieci bądź uczniów do placówek oświatowych 
w roku szkolnym 2020/2021. 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w   Gminie Wilków na rok 
szkolny 2020/2021. 
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W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  15 do protokołu. 

 
 

Uchwała Nr XV.117.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w     
Gminie Wilków na rok szkolny 2020/2021, stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg,  
              Wniosków i   Petycji. 

 

             Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił  Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, 
który poinformował, że projekt uchwały opracowano zgodnie z art.  18b ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 713). Rada  
gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, 
wniosków i petycji. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym 
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy. 
Zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu Gminy Wilków stanowiącego załącznik do uchwały  
Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Wilków Rada określa skład osobowy komisji i powołuje jej 
przewodniczącego. 
Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określone zostały w rozdziale 
6a Statutu Gminy Wilków. 
W trakcie kadencji Rada może zmienić skład osobowy i przewodniczącego komisji. 
Konieczność zmiany uchwały nastąpiła w związku ze złożoną rezygnacją przez 
Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Tadeusza Szkudlarskiego. 
            Wójt Gminy poinformował, że w przypadku jeśli nie będzie nowego kandydata 
to Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zostanie powołana w składzie czteroosobowym.  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zgłosił kandydaturę Radnego p. Jana Binerata. 
 
Kandydat nie wyraził zgody. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały wraz z proponowanym 
składem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 
1) Pan Tomasz Kraus          – Przewodniczący; 
2) Pan Zbigniew Błaszczyk  – Członek; 
3) Pan Michał Piątek            – Członek; 
4) Pan Edward Szulakowski – Członek. 
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Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 17 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XV.118.2020 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, stanowi załącznik nr 18  do protokołu. 

 
Ad.14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.79.2019 Rady Gminy w Wilkowie z   
            dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki       
            i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część  
            gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 
            Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska, która poinformowała,  
że w projekcie przedmiotowej uchwały wprowadza się zmianę w załączniku nr 2 – 
Preliminarz do uchwały Nr XI.79.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia  
2019 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych.   
Przedkładany projekt uchwały zakłada zwiększenie środków finansowych na realizację 
zadań określonych w programie. Środki finansowe pozwalające na zwiększenie planu 
wydatków o łączną kwotę 3.913,97 zł pochodzą z niewydatkowanych w 2019 r. 
środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. Zgodnie z przepisami środki 
pozyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie 
mogą być przeznaczone na inne cele. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały o zmianie uchwały Nr XI.79.2019 Rady Gminy w Wilkowie z   
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki       
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część  
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 

W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych,  
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przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 19  do protokołu. 

 
 

Uchwała Nr XV.119.2020 r. o zmianie uchwały Nr XI.79.2019 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok stanowiącego część gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, stanowi załącznik nr 20 do protokołu 

 
 

 Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania Apelu dotyczącego realizacji  
               zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż  
               drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków – Namysłów. 

               Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb podziękował Radnemu p. Rafałowi Smoleń 
jako inicjatorowi projektu uchwały i Radnym za podpisanie Apelu do Marszałka 
Województwa Opolskiego i Samorządu Województwa Opolskiego o podjęcie działań w 
 celu budowy ścieżki rowerowej Wilków – Namysłów przy drodze wojewódzkiej nr 451.  
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że uchwała wraz z Apelem Rady 
Gminy w Wilkowie po podjęciu przez Radę Gminy zostanie przekazana do Marszałka  
Województwa Opolskiego i Samorządu Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał czy ścieżka rowerowa będzie robiona  
od Wilkowa do samego Namysłowa i czy cały koszt poniesie Gmina Wilków. 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że tak, Gmina poniesie koszt na 
swoim terytorium, chyba, że Marszałek Województwa Opolskiego zaproponuje 
korzystniejsze rozwiązanie dla obu gmin.  

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie wystosowania Apelu dotyczącego realizacji zadania 
inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków – Namysłów. 

W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 21 do protokołu. 

 
 

Uchwała Nr XV.120.2020 r. w sprawie wystosowania Apelu dotyczącego realizacji  
zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż  
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drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków – Namysłów, stanowi załącznik nr 22  
do protokołu 

Ad.16. Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że protokół  
z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie zgodnie z procedurą wyłożony był do 
wglądu w biurze Rady i na obecnej sesji. 
Nie zgłoszono uwag do protokołu. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
 
W głosowaniu jawnym:  

za przyjęciem protokołu głosowało -  12 radnych, 
przeciw – 0 , 
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.17. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XV sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
                                                           

    

                                                                                Przewodniczący  

                Rady Gminy  

          

                                                                                                  Grzegorz Hubicki  

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

                        ds. rady gminy  

   

                         Dorota Czarna                  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


