
 

 
Protokół Nr XVI.2020 

 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 6 listopada 2020 r. 

 
        

    Sesja Rady Gminy odbyła się w  Domu Kultury w Wilkowie w godz. 1000 – 1125. 
    Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 11 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 Alina Palińska, 

 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 Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka, która 
przywitała zebranych, stwierdziła prawomocność obrad i przedstawiła 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. Wolne wnioski i pytania. 

6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.  

7. 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. 

8. 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2021 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody ma ponowne zawarcie umowy dzierżawy na 
nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków. 

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

14.  Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.                                                  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy - p. Magdalena Łambucka zwróciła się z pytaniem 
czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 
 

Radna p. Irena Marszałek zwróciła się do Rady Gminy w Wilkowie z wnioskiem  

o wyłączenie z porządku obrad sesji pkt.12 dotyczącego projektu uchwały w sprawie 

zgody ma ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące 

własność Gminy Wilków. Radna wyjaśniła, że przedłożony projekt uchwały dot. 

dzierżawy, która była konfliktem już wcześniej.  Stwierdziła, że jaką by Rada Gminy nie 

podjęła decyzję w tej sprawie to wywoła niezgodę wśród osób, które graniczą z tą 

nieruchomością. 

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

będą na bieżąco transmitowane.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przeprowadziła głosowanie imienne w sprawie 

zmiany porządku obrad XVI sesji.  

 

W  głosowaniu jawnym: 
Za przyjęciem wniosku w sprawie zmiany porządku obrad sesji głosowało 11 radnych,  
przeciw –   0,  
wstrzymało się od głosowania - 0. 
 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych, stanowi załącznik nr  4 do protokołu. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że 
porządek obrad sesji po uwzględnieniu wniesionej zmiany 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. 

6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.  

7. 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. 

8. 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2021 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. 



3 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021. 

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

13.  Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.                                                   

                                  

Ad.2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała Radnych: 
 w dniu 24 września 2020 r. Radny p. Rafał Smoleń złożył interpelacje. 

W dniu  7 października 2020 r. zostały udzielone odpowiedzi na ww. interpelacje. 
 w dniu 24 września 2020 r. Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben złożyła interpelację. 

W dniu  7 października 2020 r. została udzielona odpowiedź na ww. interpelację. 
 w dniu 24 września 2020 r. Radna p. Irena Marszałek złożyła zapytanie. 

W dniu  7 października 2020 r. została udzielona odpowiedź na ww. zapytanie. 
 w dniu 29 września 2020 r. wpłynęło do Rady Gminy w Wilkowie pismo wniesione 

przez mieszkańca gminy. Następnie zapoznała Radę Gminy z treścią  ww. pisma. 
 w dniu 22 października 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała  

Nr 32/69/2020 z dnia 14 października 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu  wskazując w uchwale Nr XV.116.2020 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 24 września 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, naruszenie art. 25a ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że radny nie może brać udziału w 
głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu nie stwierdziła nieważności uchwały, lecz 
ograniczyła się do ww. wskazania.  
 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformowała, że pisma skierowane  
do Rady Gminy znajdują się w biurze Rady Gminy. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poprosiła 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  

4 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie, na którym zostały przeanalizowane 

informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 

Dyrektorzy placówek oświatowych stosownie do art. 11 ust. 7 ustawy – Prawo 

oświatowe przygotowali pisemną informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

swojej jednostki za ubiegły rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Ponadto w informacji uwzględnili następujące zagadnienia: personel placówki, 
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charakterystyka szkoły i przedszkola – uczniowie i dzieci, baza lokalowa  

i wyposażenie placówki, działania wychowawczo-profilaktyczne na terenie placówki, 

pomoc socjalna, osiągnięcia dydaktyczno-sportowe, zajęcia pozalekcyjne prowadzone 

przez szkołę, realizacja projektów ze środków zewnętrznych, pozostałe zagadnienia 

specyficzne dla placówki, współpraca z rodzicami, potrzeby szkół i przedszkoli oraz 

zrealizowane potrzeby szkół i przedszkoli od ostatniego posiedzenia Komisji. 

 

    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; 
 
Radna p. Dorota Szymczyk-Bęben – Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji 
Rady Gminy w Wilkowie poinformowała, że w dniu 4 listopada 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 omówiono projekty uchwał  
na XVI sesję. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zapytała czy są uwagi lub 
pytania do sprawozdań przedstawionych przez Przewodniczących Komisji Rady 
Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań. 
 
 
Ad.3.  Nie wpłynęły interpelacje ani zapytania od Radnych.  
 
 
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:   

 nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych - tzw. zerówkach oraz w innych formach wychowania 
przedszkolnego od 3 listopada do 29  listopada 2020 r.  pozostaje bez zmian, czyli 
jest stacjonarna; 

 od 9 listopada b.r. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia 
funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio 
zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19; 

 dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie 
będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany 
zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem 
komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole); 

 na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić 
uczniom klas VIII indywidualne konsultacje w małych, maksymalnie 5-osobowych 
grupach; 

 Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - tzw. 
zerówkach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego; 
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 zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, nauczyciele będą mogli 
skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł w zakresie 
poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość; 

 przedłużono do 30.11.2020 r. termin wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa drogi 
relacji Bukowie-Gorzesław”. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zapytała czy są uwagi lub 
pytania do sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z 
wykonania uchwał Rady Gminy. 

 
Radna p. Irena Marszałek zapytała na jakiej podstawie przedłużono termin realizacji 
przebudowy drogi. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że po oględzinach terenu budowy 
stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac ziemnych oraz wystąpiły 
problemy zdrowotne wykonawcy.   
 
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. 
 
Radny p. Tadeusz Podyma poinformował, że uczestniczył w uroczystości otwarcia 
inwestycji pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Idzikowicach”. Poinformował, że otrzymał podziękowanie w formie 
papierowej od Dyrektora i całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Idzikowicach dla Rady Gminy  i  przekazał na ręce Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy w Wilkowie p. Magdaleny Łambuckiej z prośbą o odczytanie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka zapoznała Radnych  
z treścią podziękowania. 

 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał, dlaczego do dnia dzisiejszego firma, która 
budowała kanalizację w Pągowie, nie naprawiła drogi kasztanowej oraz dlaczego 
została zbyta działka nr 29/1, która była własnością gminy i kto jest obecnie jej 
właścicielem. Poprosił o odpowiedź na piśmie. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poprosił Radnego o złożenie zapytań na piśmie. 

 

Radny p. Tadeusz  Szkudlarski wyraził zgodę. 

 

Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że w dniu 28 września 2020 r. uczestniczyła 
z  Wiceprzewodniczącą Rady Gminy, Sołtysem Sołectwa Bukowie, Członkiem Rady 
Sołeckiej  i Prezesem OSP w Bukowiu  w spotkaniu w Urzędzie Gminy w Wilkowie w 
sprawie utworzenia świetlicy. Poinformowała, że na ww. spotkaniu przekazano pismo 
Wójtowi Gminy z prośbą o utworzenie świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej i 
poproszono w nim  o udzielenie pisemnej odpowiedzi. Poinformowała, że do dnia 
dzisiejszego nie otrzymali odpowiedzi. 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona. 

https://bip.wilkow.pl/5805/1538/ogloszenie-o-zmianie-umowy-przebudowa-drogi-relacji-bukowie-gorzeslaw.html
https://bip.wilkow.pl/5805/1538/ogloszenie-o-zmianie-umowy-przebudowa-drogi-relacji-bukowie-gorzeslaw.html
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Radna p Irena Marszałek poinformowała, że na zebraniu wiejskim w sprawie funduszu  
sołeckiego na 2021 rok podjęli uchwałę w sprawie rozbudowy świetlicy. 
Poinformowała, że skoro nie utworzono świetlicy to nie wie, czy podjęta uchwała jest 
zgodna.  

Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Magdalena Łambucka, która 
poinformowała, że w uchwale jest zapis rozbudowa, nie korzystano z nazewnictwa 
świetlica. 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w projekcie uchwały budżetowej na 
2021 rok zadanie ujęte do realizacji ma nazwę: „Przebudowa i modernizacja budynku 
remizy OSP w Bukowiu”. 

 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski w swojej wypowiedzi odniósł się do sprawy podcinania 
suchych gałęzi drzew przez strażaków na terenie gminy oraz do udzielonej odpowiedzi  
Radnej p. Irenie Marszałek przez Wójta Gminy. 

 

Radny p. Jan Binerat poinformował, że temat był wielokrotnie poruszany przez 
Radnych na sesjach i komisjach. Poinformował, że w Wojciechowie również większość 
drzew wymaga podcięcia lub usunięcia suchych gałęzi, które zagrażają 
bezpieczeństwu. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że na najbliższą sesję zostanie 
zaproszony Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych wówczas Radni i 
Sołtysi będą mogli zadawać pytania. 

 

Radny p. Rafał Smoleń poprosił o dokonanie przeglądu studzienek deszczowych na 
osiedlu w Wilkowie. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że przyjmuje zgłoszenie jednocześnie 
poinformował, że co roku wykonywany jest przegląd wszystkich studzienek. 

 

Radny p. Marcin Bochniak przypomniał, że kilka miesięcy temu zgłaszał prośbę  
o dokonanie przeglądu dróg gminnych (asfaltowych) znajdujących się na osiedlu  
w Idzikowicach ponieważ pojawiły się ubytki, jednak do dnia dzisiejszego nie podjęto 
działań w tej sprawie. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że sprawa zostanie rozeznana. 

 

Radny p. Michał Piątek poinformował, że Publiczna Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w Dębniku 
podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Opolu na termomodernizację 
budynku szkoły. Jednocześnie Radny poinformował i podziękował, że udało się 
pozyskać środki dzięki zaangażowaniu i pomocy Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców Śląskich w 
Dębniku, Wójta Gminy p. Bogdana Zdyba, Kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie p. Kazimierza Olchawy i p. Marka 
Bratosiewicza.  
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Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb w imieniu swoim i  Kierownika Referatu Gospodarki 
Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie p. Kazimierza Olchawy podziękował 
pracownikom Urzędu Gminy w Wilkowie za merytoryczne przygotowanie wniosku. 

 

Ad.6. Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb na podstawie pisma Nr 
KS.2124.17.2020.AJ z dnia 14 września 2020 r. przedstawił informację o wynikach 
analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez osoby określone w art. 
24h ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że na 
podstawie pisma Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie Nr RG.0043.16.2020.DC 
z dnia 25 czerwca 2020 r. przedstawił informację o wynikach  analizy oświadczeń 
majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wilków za rok 2019. Ponadto 
poinformowała o otrzymanych pismach od Wojewody Opolskiego i z Urzędu 
Skarbowego w Namysłowie dot. analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019 
złożonych przez Wójta Gminy Wilków i Przewodniczącego Rady Gminy oraz Radnych 
Gminy Wilków. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformowała, że pisma skierowane  
do Rady Gminy znajdują się w biurze Rady Gminy. 

 
 

Ad.7. 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 1.210.872.54 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 

345.872,54 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) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 140.000,00 zł; 
3) zmniejszeniu przychodu o kwotę 725.000,00 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 20.000,00 zł limitu 
zobowiązań na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa świetlicy w Wojciechowie wraz 
termomodernizacją” i na zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł limitu na zadania 
inwestycyjne pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola  
w Idzikowicach”. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
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30  grudnia 2019 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.  
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  11 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr   6 do protokołu. 
 

 
Uchwała Nr XVI.121.2020 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  7 do protokołu. 
 
Ad.8. 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 Alina Palińska  i 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, którzy poinformowali, że w projekcie uchwały 
proponuje się zmiany polegające na: 
1) zwiększeniu planu dochodów bieżących w związku z wpływem podatku od 

nieruchomości za 2017 r., a ponadto w związku ze zwiększeniem dochodów z 
tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz zwiększeniem wpływów z opłat z 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

2) zwiększeniem dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w związku z 
pozyskaniem środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku do wynagrodzenia 
dla asystenta rodziny; 

3) zwiększeniu wydatków bieżących w związku z koniecznością wypłaty 
rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych 
ćwiczeń wojskowych, a także w związku z koniecznością wykonania planu 
zarządzania kryzysowego; 

4) zwiększeniu planu dotacji w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w Publicznej 
Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców 
Śląskich w Dębniku;  

5) w związku ze zwiększeniem się dochodów bieżących zmniejszono przychody 
budżetu o kwotę 725.000 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów; 

6) w związku z dokonanymi zmianami zmieniono zapisy uchwały budżetowej; 
7) w związku ze zmianami uchwał w sprawie przyznania środków z funduszu 

sołeckiego, dokonano zmian w planie wydatków Funduszy Sołeckich. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała dlaczego w planie wydatków budżetowych jest 
taka mała zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne pn.: „Modernizacja 
energetyczna budynku Przedszkola Publicznego w Idzikowicach”. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska poinformowała, że kwotę w wysokości 20.000 zł 
zaplanowano na wykonanie dokumentacji. 
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Radny p. Marcin Bochniak stwierdził, że skoro planuje się modernizację energetyczną 
budynku i adaptację pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola w 
Idzikowicach to również należałoby wymienić ogrodzenie wokół przedszkola. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że na chwilę obecną zaplanowano 
tylko modernizację. 
 
Radna p. Irena Marszałek stwierdziła, że inne placówki oświatowe też czekają na 
inwestycje. 
   
Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do  zapisu w załączniku 
Nr 8 – planu wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach 
funduszu sołeckiego w 2020 r. dotyczącego Sołectwa Pągów. Radna zapytała 
dlaczego w świetlicy zaplanowano remont podłogi skoro został dopiero wykonany 
kapitalny remont w świetlicy. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poprosił Radnego jednocześnie Sołtysa Sołectwa 
Pągów p. Tadeusza Szkudlarskiego o udzielenie odpowiedzi.   
 
Radny jednocześnie Sołtys Sołectwa Pągów p. Tadeusz Szkudlarski poinformował, że  
nie chodzi tu o remont podłogi tylko Rada Sołecka zaproponowała w ramach funduszu 
sołeckiego wykonanie podestu pod orkiestrę. 
 
Radny p. Rafał Smoleń zapytał czy dobrze zrozumiał, że w 2020 roku w budżecie 
Gminy Wilków zabraknie tylko 110.000 zł.  
 
Skarbnik Gminy p. Alina Palińska poinformowała, że tak, Gmina będzie musiała 
zaciągnąć kredyty na planowane inwestycje. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała 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 – 11 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  8 do protokołu. 
 

 
Uchwała Nr XVI.122.2020 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  9 do protokołu. 
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 Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
             nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2021 rok. 

  
            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który 
poinformował, że stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku 
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane  w górę do pełnych groszy 
(wskaźnik wzrostu wynosi 3,9 %).                
Uchwalone przez Radę Gminy stawki nie mogą  przekroczyć górnych granic stawek 
ogłoszonych przez Ministra Finansów. 
Wójt Gmin p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy w Wilkowie zaproponował stawki podatku na 2021  r.  tj.  podwyższenie 
każdej stawki podatku o 1 grosz do obowiązujących w roku 2020. Następnie zapoznał  
ze stawkami ogłoszonymi przez Ministra Finansów i stawkami obowiązującymi  
w 2020 r. wg poniższej tabeli: 
 

 
Wyszczególnienie 

Stawki 
Min. Fin. 
na 2020 r 

Uchwała  
na  2020 
r. 

Stawki 
Min. 
Fin. 
na  
2021 r 

Projekt 
uchwały  
na  2021 
r. 

1)  Podatek od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni 

0,95 0,94 0,99 0,95 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 

4,80 4,79 4,99 4,80 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni  

0,50 0,49 0,52 0,50 

d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 802 i 1086) i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego od 1 m2 powierzchni 

3,15 3,15 3,28 3,16 

2) Podatek od budynków i ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowe 

0,81 0,80 0,85 0,81 

b) związanych z prowadzeniem działalności 23,90 23,89 24,84 23,90 
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gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 

11,18 11,18 11,62 11,19 

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 

4,87 4,86 5,06 4,87 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni użytkowej 

8,05 8,04 8,37 8,05 

 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że proponuje się obniżyć stawkę 
podatku od sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do 0,5% wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. Od pozostałych budowli stawka wynosiłaby 2 %.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję.  

 

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi stwierdziła, że Wójt się wystraszył, nie 
chciał ryzykować, żeby uchwała w całości została odrzucona przez Radnych dlatego 
na wspólnym posiedzeniu Komisji zaproponował wzrost wszystkich stawek podatku o 
1 grosz do roku 2020. Poinformowała, że Radni na wspólne posiedzenie Komisji 
otrzymali projekt uchwały ze stawkami ministerialnymi pomniejszone o 1 grosz.  
Ponadto poinformowała, że będzie głosować za stawkami obowiązującymi w roku 
2020. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że nie życzy sobie takich stwierdzeń 
ze strony Radnej. 

 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski potwierdził, że w otrzymanych materiałach na sesję i 
komisję Radni otrzymali projekt uchwały ze stawkami ministerialnymi pomniejszone o 
1 grosz a dzisiaj proponuje się inne. Poinformował, że też będzie przeciwny. 
Stwierdził, że nie chodzi o 1 grosz bo to jest symboliczna kwota ale staje w interesie 
swoich wyborców. Zdaniem Radnego każdy Radny powinien reprezentować swoich 
wyborców. Mieszkańcy wiedzą, że nie jesteśmy najbiedniejszą gminą wręcz 
przeciwnie najbogatszą. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że rozumie Radnych, że dbają o 
swoich wyborców. W związku z powyższym poprosił Radnych aby przekazywać 
mieszkańcom co jest zrobione z tytułu wpływu z podatku na terenie gminy a jeśli nie 
będzie wpływów z podatku, żeby nie mieli nie wiadomo jakich oczekiwań. 

 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał, dlaczego to Radni mają informować przecież 
Wójt Gminy może w Gminnym Informatorze zamieścić informacje co zostało zrobione. 
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Radny p. Jan Binerat w swojej wypowiedzi poruszył sprawę podatku rolnego. 
Poinformował, że Wójt Gminy zapomniał o rolnikach, nie zaproponował zmniejszenia 
podatku rolnego tylko zmniejszenie stawek podatku dla jednej grupy mieszkańców.  

 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że podstawą do ustalenia podatku 
rolnego jest średnia cena skupu żyta ogłoszona w Monitorze Polskim przez Prezesa 
GUS tj. 58,55 zł za 1 dt.  Poinformował, że podatek rolny na 2021 r. będzie wynosił  
58,55 zł  za 1 dt. dlatego też w przypadku zastosowania stawki ogłoszonej przez 
Prezesa GUS nie podejmuje się uchwały o jej wysokości.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała, że nie 
zagłosowałaby za pierwszą propozycją stawek podatku zaproponowaną przez Wójta 
Gminy. Jednocześnie poinformowała, że Radni mają już nauczkę na przykładzie kiedy 
trzeba było zwiększyć stawki wywozu odpadów komunalnych. Poinformowała, że 
zdaje sobie sprawę, że mogą się zmienić przepisy, może odmienić się sytuacja gminy, 
obecnie jest dobrze ale sytuacja w kraju jest bardzo dynamiczna. Uważa, że 
podwyżka o 1 grosz jest symboliczna, nie odczują jej podatnicy a później nie będzie 
trzeba drastycznie zwiększać stawek. Stwierdziła, że każdy z Radnych ma prawo do 
swojego zdania ale nie chciałaby takiej sytuacji, żeby Radni musieli wybierać 
najwyższe stawki i wtedy odczuje to każdy we własnym budżecie domowym. 
Podsumowując swoją wypowiedź stwierdziła, że nikt nie lubi podwyżek ale należy 
podejść do sprawy racjonalnie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Wilków na 2021 rok. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  5 radnych,  
przeciw – 4 radnych,   
wstrzymało się od głosowania  –   2 radnych. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  10  do protokołu. 
 

 
Uchwała Nr XVI.123.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2021 rok, stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 

 
 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu              
     uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

           Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska, 
która poinformowała, że ustawodawca w art. 6l ustawy  z  dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązał Radę Gminy do określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi, w tym wskazania, czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Dotychczas 
obowiązujące terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Wilków zostały uchwalone przez Radę Gminy w Wilkowie w dniu  
16 maja 2019 r. Zgodnie z § 1 ust.1 ww. uchwały nr VI.43.2019 w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości określono uiszczenie przedmiotowej 
opłaty z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. W związku z wnioskami 
mieszkańców dotyczącymi zmiany terminów uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, przygotowano projekt uchwały, w którym proponuje się 
zmianę terminów wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
do uiszczenia z dołu, bez wezwania, co dwa miesiące w terminach: 
za miesiące styczeń i luty - do 15 lutego; za miesiące marzec i kwiecień - do  
15 kwietnia; za miesiące maj i czerwiec  - do 15 czerwca; za miesiące lipiec i sierpień  
- do 15 sierpnia; za miesiące wrzesień i październik - do 15 października; za miesiące 
listopad i grudzień - do 15 grudnia. 
          Proponowana zmiana pozwoli zarządcom nieruchomości odprowadzić należną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uregulowaniu jej przez 
mieszkańców, jak również właścicielom indywidualnych posesji na dokonanie płatności 
za wykonaną przez gminę usługę odbioru odpadów komunalnych. Podjęcie powyższej 
uchwały ma na celu ułatwienie terminowego dokonywania płatności przez 
mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mając 
powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 
 

  Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie  
  projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty  
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 9 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   2 radnych. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów.  
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  12 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XVI.124.2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi załącznik nr   
13 do protokołu. 
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Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków  
            z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  
            działalność pożytku publicznego na rok 2021. 
 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Podinspektor ds. kultury i sportu  
p. mgr Anna Trojanowska, która poinformowała, że projekt uchwały opracowano  
w związku z ustawowym obowiązkiem samorządu gminnego dotyczącym współpracy  
z organizacjami pozarządowymi określonym w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ustawą na Radzie Gminy spoczywa 
obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wilków  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, których działalność związana jest z realizacją zadań publicznych 
Gminy i powinien zostać uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres 
obowiązywania. Projekt programu został opracowany na podstawie programu na rok 
2020 oraz dotychczasowej współpracy z organizacjami. Uchwalenie rocznego 
programu jest poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Zaproszenia 
do udziału w konsultacjach wraz z projektem programu i formularzem wniosku 
dotyczącym konsultacji zostały dostarczone organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom  działającym na terenie Gminy Wilków w dniu 20 października b.r. i w ciągu 
14 dni każdy uprawniony podmiot mógł wypowiedzieć się w jego sprawie, była 
możliwość złożenia swoich uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną jak również można 
było złożyć osobiście do Urzędu Gminy oraz zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wilków i  na stronie internetowej Urzędu Gminy. W wyniku 
przeprowadzonych konsultacji społecznych żaden uprawniony podmiot nie wniósł  
uwag, zastrzeżeń do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego, ani też nie 
wniósł opinii na piśmie. 
   
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzyła dyskusję. 
 

Radni nie wnieśli uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknęła dyskusję. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poddała pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021. 

 

W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało  11 radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  14  do protokołu. 
 

 
Uchwała Nr XVI.125.2020  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków   
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021, stanowi załącznik nr  15  do protokołu. 
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Ad.13. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka poinformowała,  
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 Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddała pod głosowanie 
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
 
W głosowaniu jawnym:  

za przyjęciem protokołu głosowało - 11 radnych, 
przeciw – 0 , 
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad.14. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
p. Magdalena Łambucka podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła  
XVI sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 
 
             

                                                                                Wiceprzewodniczący  

                    Rady Gminy  

          

                                                                                                  Magdalena Łambucka 

Protokołowała:      

 

                          Podinspektor 

                        ds. rady gminy  

   

                         Dorota Czarna                  

 

 

 

 
 


