
 

 
Protokół Nr XVII.2020 

 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 
        

    Sesja Rady Gminy odbyła się w  Domu Kultury w Wilkowie w godz. 1109 – 1429. 

    Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych (1 radny przybył na obrady sesji  
w trakcie omawiania pkt. 2; 4 radnych opuściło obrady sesji: 1 radny po pkt. 7, 1 radna  
w trakcie pkt. 10 i 2 radnych w trakcie pkt.12) - 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 i 1378) Rada Gminy była zatem władna do 
podejmowania uchwał.  
Ponadto w sesji udział wzięli:  

 Wójt Gminy                         - Pan mgr Bogdan Zdyb, 

 Sekretarz Gminy Wilków    - Pani mgr Irena Wagner-Cichosz, 

 Skarbnik Gminy Wilków   - Pani mgr Alina Palińska, 

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

 Radca Prawny                - Pani mgr Dagmara Bak 
oraz sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i osoby zaproszone – według list 
obecności stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu. 

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

sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy.  
5. Wolne wnioski i pytania. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

 przestrzennego Gminy Wilków. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z 

autopoprawką Wójta Gminy Wilków, w tym:  
  - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

9.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok, w tym: 
       1)   odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta, 

 2)   odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Opolu,  
       3) odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy  
              w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,  
       4)   stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,  
       5)   dyskusja nad projektem budżetu, 
       6)   jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.  
10.  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. 
11. 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. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą  
       Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobkach  
       dzieciom z terenu Gminy Wilków. 
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VIII.61.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
       26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
       i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem     
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       specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz           
       szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również  
      trybu ich pobierania. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
       Problemów Alkoholowych na 2021 rok stanowiącego część gminnej strategii  
       rozwiązywania problemów społecznych. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  

       Narkomanii na lata 2021 – 2024 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania  
       problemów społecznych. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania  
       gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji  
       Namysłów. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz  
       zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2021 rok. 
18.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.  

 

19.  Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.                                                             
  
 

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

Wniosków do porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
Za przyjęciem porządku obrad XVII sesji głosowało 12 radnych,  
przeciw –   0,  
wstrzymało się od głosowania - 0. 
 

Porządek obrad XVII sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 

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

               

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

 

 w dniu 20 listopada 2020 r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie pismo 
wniesione przez mieszkańca gminy Wilków. W dniu 24 listopada 2020 r. została udzielona 
odpowiedź na ww. pismo. 

 w dniu 24 listopada 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała  
nr 415/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Wilków; 

 w dniu 24 listopada 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała nr 444/2020  
z dnia 24 listopada 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu nt. opinii  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków  
na 2021 r.;  

 w dniu 24 listopada 2020 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie uchwała nr 445/2020  
z dnia 24 listopada 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Wilków na 2021 rok;  

 w dniu 11 grudnia 2020 r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie petycja. 
Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie 
w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że pisma skierowane do Rady Gminy 
znajdują się w biurze Rady Gminy. 
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Na obrady sesji  przybył Radny p. Tadeusz Szkudlarski. Stan Radnych 13.  
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poprosił Przewodniczących Komisji Rady Gminy  
w Wilkowie o przedstawienie sprawozdań.  
 
           1)  informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie: 
 

Radny p. Marcin Bochniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że zgodnie  
z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowie w dniu 21 grudnia 2020 r. odbyło 
się posiedzenie Komisji, na którym dokonano analizy wydatków bieżących na naprawę  
i remonty dróg gminnych i transportu rolnego w 2020 r.  
 
            2) informacja ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, , Komisji  Budżetowej i  
                Rozwoju Gospodarczego Komisji Oświaty i Problemów Społecznych  oraz  Komisji  
                Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie: 
 
Radny p. Edward Szulakowski – Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy 
w Wilkowie poinformował, że w dniu 21 grudnia 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 XVII sesję oraz opracowano plan pracy Rady Gminy  
i plany pracy poszczególnych Komisji na 2021 rok. Ponadto poszczególne komisje Rady 
Gminy podjęły uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków  
na 2021  rok. 
 
 

 

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. 
 
Ad.3.  Nie wpłynęły interpelacje ani zapytania od Radnych.  
 
Ad.4. Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb w pisemnym sprawozdaniu z działalności w 
okresie międzysesyjnym 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:   
- na jakim etapie są prace związane z budową linii światłowodowej w miejscowości Wilków 
oraz o trwających uzgodnieniach w celu budowy linii światłowodowej w pozostałych 
miejscowościach Gminy Wilków; 
- na jakim etapie są prace związane z gazyfikacją miejscowości Wilków; 
- o koncepcji budowy trasy szybkiej kolei relacji Wrocław-Kępno-Łódź przybiegającej przez  
teren Gminy Wilków przez Pszeniczną; 

 przedłużono do 31.01.2021 r. termin wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
relacji Bukowie-Gorzesław”; 

 w listopadzie b.r. odbył się nabór wniosków na uzyskanie środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina 
złożyła cztery wnioski na: budowę ścieżki rowerowej i drogi dojazdowej do drogi 
wojewódzkiej na odcinku łączącym gminę Wilków z Gminą Namysłów. Zakres prac 
obejmowałby przejęcie gruntów na pasie o szerokości 12 m, wybudowanie drogi wraz z 
wydzieleniem ścieżki rowerowej oraz odwodnieniem na tym odcinku w kwocie 
5 640 000,00 zł; modernizację dróg osiedlowych wraz z budową oświetlenia ulicznego - ul. 
Brzozowa w Wilkowie. Zakres prac polega na wymianie nawierzchni gruntowej na kostkę 
brukową wraz z odprowadzeniem wód deszczowych oraz na wykonanie oświetlenia 
ulicznego ledowego w kwocie 1 580 000,00 zł; wykonanie nowej elewacji oraz 

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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modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu. Zakres 
zadania to malowanie elewacji zewnętrznej wraz z wymianą parapetów oraz  modernizację 
boiska poprzez przebudowę bieżni, wykonanie  boiska do kosza, do siatkówki i piłki 
ręcznej, oraz wyposażenie w sprzęt sportowy w kwocie 750 000,00 zł; dobudowa 
pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bukowiu w kwocie 500 000,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia wniosków Gmina 
otrzymała dofinansowanie na wniosek - dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z 
wyposażeniem przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu 

 o II turze naboru wniosków na uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na który można było złożyć 
maksymalnie trzy wnioski. Gmina złożyła wnioski na: budowę boiska sportowego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu. Zakres zadania obejmuje budowę boiska 
wielofunkcyjnego wraz z bieżnią oraz placem zabaw w kwocie  1.000.000,00 zł; budowę 
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pszeniczna wraz z tranzytem Pszeniczna - Pągów. 
Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok.  6 km w celu 
odprowadzenia i oczyszczenia ścieków w kwocie 3.000.000,00 zł; budowę świetlicy wraz z 
infrastrukturą oraz wyposażeniem w miejscowości Idzikowice w kwocie 2.000.000,00 zł; 

 o rozstrzygniętym przetargu pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Wilków”.  
 

Głos zabrała Radna p. Irena Marszałek, która podziękowała Wójtowi Gminy, Radnej p. 
Magdalenie Łambuckiej i Sołtys Sołectwa Bukowie p. Barbarze Kuświk za zaangażowanie  
w zadanie - dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu, które zostało przyjęte do realizacji.  
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania do 
sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym 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.  Wolne wnioski i pytania. 
 
Radny p. Tomasz Kraus poinformował, że z dniem 4 stycznia 2021 r. złoży do Komisarza 
Wyborczego w Opolu rezygnację z pełnienia mandatu radnego oraz złoży rezygnację z 
pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Krzyków. W związku z powyższym serdecznie podziękował 
Radnym i Sołtysom za kilka wspólnie spędzonych lat w Radzie Gminy pracując na rzecz 
społeczeństwa.  

 
Głos zabrał Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu p. Stanisław Jasyk, który 
zapoznał Radnych z treścią otrzymanej odpowiedzi na pismo złożone w Urzędzie Gminy w 
Wilkowie. W związku z powyższym zapytał, kiedy działka będzie dostępna, żeby rolnicy mogli 
po niej jeździć. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że rolnicy już mogą po niej jeździć ponieważ 
poprzedni dzierżawca nie będzie jej uprawiał. 
 
Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu p. Stanisław Jasyk zapytał czy rolnicy we 
własnym zakresie mogą ją odremontować. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że za jego zgodą. 
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Radny p. Tadeusz Szkudlarski poprosił o wyjaśnienie w sprawie zdemontowanych płytek 
chodnikowych, które znajdowały się w Bukowiu na cmentarzu. 
 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie – p. mgr  
Kazimierz Olchawa poinformował, że płytki zostały zdemontowane, policzone, wycenione i 
przyjęte na stan Gminy. Następnie poinformował, że mieszkańcy Bukowia wyrazili chęć 
kupienia i zostały sprzedane. Do końca roku 2020 mają się rozliczyć. Ponadto poinformował, 
że pracownik w Urzędzie Gminy prowadzi ewidencję sprzedaży. 
 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał, ile było sztuk płytek chodnikowych. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że siedemset sztuk. 

 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał dlaczego na poprzednich sesjach, w których 
uczestniczyli  Sołtysi, Pan Wójt nie poinformował o  płytkach chodnikowych może, któreś z 
sołectw byłoby zainteresowane  tylko sprzedał prywatnym mieszkańcom. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział: „płytki były w Bukowiu i w Bukowiu zostały”. 
 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski poinformował, że chciałby uzyskać informację, co się stało z 
płytkami chodnikowymi, o dokumenty dot. zbycia płytek: ile sztuk i na jaką kwotę. Poprosił 
o odpowiedź na piśmie. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb zapytał  Radcę Prawnego czy bez wniosku pisemnego tylko 
na wniosek ustny Radnego można udzielić odpowiedzi.  
 

Radca Prawny p. mgr Dagmara Bak odpowiedziała, że: tak. 
 

Radny p. Rafał Smoleń w swojej wypowiedzi odniósł się do błędnego terminu odbioru 
odpadów komunalnych w  miesiącu grudniu b.r. w miejscowości Wilków. Stwierdził, że firma 
wywożąca odpady komunalne miała cały rok na aktualizację harmonogramu, jednak tego nie 
zrobiła. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że dopiero wczoraj dowiedział się o tej 
sytuacji  i sprawa została wyjaśniona. W imieniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD”  przeprosił za zaistniałą sytuację. 

 

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do gazyfikacji w Wilkowie w tym 
budynku Urzędu Gminy. Ponadto zapytała w sprawie podłączenia gazu ziemnego do Domu 
Kultury, szkoły podstawowej i jednostek publicznych. 

 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że na dzień dzisiejszy gaz ziemny jest 
podłączony do budynku Urzędu Gminy ponieważ zamontowany piec jest przystosowany do 
gazu płynnego i gazu ziemnego. Natomiast w Domu Kultury  gaz ziemny będzie podłączony 
dopiero po wymianie pieca. 

 

Radny p. Marcin Bochniak zapytał, czy są plany w sprawie podłączenia  gazu ziemnego do 
innych miejscowości np. Idzikowic. 
 

Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że na dzień dzisiejszy nie. W przyszłym roku 
będą prowadzone rozmowy w tej sprawie. 
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Sołtys Sołectwa Młokicie p. Barbara Zielińska zapytała w sprawie naprawy drogi powiatowej 
przez miejscowość Młokicie. 

 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Gmina na bieżąco monituje. Ponadto 
zostanie przygotowane pismo i wysłane do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w 
Namysłowie. 
 

Ad.6. Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Radni otrzymali informację o stanie  
          realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. W związku z powyższym  
          zwrócił się z pytaniem do Radnych, czy są pytania do przedstawionej informacji o stanie  
          realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. 
 
Radni nie wnieśli pytań. 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wilków w roku szkolnym 
2019/2020, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków   
            zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków. 
 
 

            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu p. mgr Kazimierz Olchawa, 
który poinformował, że Rada Gminy w Wilkowie uchwałą nr XVIII/138/12 z dnia 27 września 
2012 r. przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków, co zostało uzasadnione koniecznością 
zaktualizowania polityki przestrzennej. Przyjęty niniejszą uchwałą dokument zmienia w całości 
dotychczas obowiązujący, przyjęty uchwałą nr XXVIII/131/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 
30 marca 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXIX/173/09 Rady Gminy w 
Wilkowie z dnia 13 sierpnia 2009 r. oraz uchwałą nr VIII/61/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 
9 września 2011 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wilków stanowi aktualną politykę przestrzenną gminy, ustaloną według obowiązujących 
przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Polityka przestrzenna gminy Wilków zawiera kierunki zagospodarowania 
przestrzennego obszarów, które stanowią wytyczne do sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Następnie głos zabrała Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak  - główny projektant 
opracowania dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Wilków poinformowała, że przygotowywanie i prowadzenie prac nad 
studium przez zespół planistów, na każdym etapie prac planistycznych, powinno odbywać się 
w ścisłym współdziałaniu z samorządem gminy oraz przy udziale społeczności lokalnej. 
Istniejący system prawny określa elementy partycypacji obywateli w planowaniu 
przestrzennym poprzez mechanizmy informowania obywateli oraz mechanizmy konsultacji 
społecznych (możliwość składania wniosków i uwag). Są to procedury prawnie gwarantowane 
zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Ustawa wyróżnia kilka grup przepisów, które nakładają na organ zajmujący się 
przygotowaniem opracowania planistycznego, obowiązki związane z uczestnictwem 
mieszkańców w planowaniu przestrzennym. Przepisy określają obowiązek informowania 
obywateli o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.  
W kolejnych etapach akt ten daje możliwość, na zasadach określonych w procedurze prac 
planistycznych: składania wniosków do projektu, uczestnictwa w dyskusji publicznej nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie oraz składania uwag dotyczących projektu wyłożonego 
do publicznego wglądu.  
Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i   
korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zwłaszcza w 
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postaci wniosków i uwag, zmierzając do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, 
jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i 
społeczne. 

Niniejszy dokument stanowi całościową zmianę dotychczas obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków (w zakresie jego 
części tekstowej oraz graficznej), przyjętego uchwałą nr VIII/61/11 Rady Gminy Wilków z dnia 
9 września 2011r., stanowiącego tekst jednolity Studium zatwierdzonego uchwałą nr 
XXVIII/131/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2006 r. wraz ze zmianami 
dotyczącymi lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach obrębów: Pszeniczna, Pągów, 
Bukowie i Wojciechów, zgodnie z uchwałą nr XXIX/173/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
13 sierpnia 2009 r.  

Podstawę formalną rozpoczęcia prac planistycznych nad opracowaniem niniejszego 
Studium stanowiła uchwała nr XVIII/138/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków - podstawa rozpoczęcia prac 
planistycznych. 

Niniejszy dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wilków stanowi całościową zmianę Studium w zakresie jego części 
tekstowej oraz graficznej. Powyższa zmiana wynikała z potrzeby zaktualizowania polityki 
przestrzennej gminy w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz uporządkowania 
obowiązujących wytycznych i zasad zagospodarowania, stanowiących podstawę dla rozwoju 
zamierzeń inwestycyjnych, wskazanych do realizacji w obszarze gminy.  
Na wymóg zmiany Studium wpływają m.in. następujące uwarunkowania: 

 wymogi wynikają z obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Dotychczas obowiązujące Studium zostało 
sporządzone w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, 
która utraciła moc na podstawie art. 88 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym;  

 konieczność aktualizacji materiałów inwentaryzacyjnych, uwzględniających zmiany w 
zagospodarowaniu, uzbrojeniu terenu, stanu środowiska oraz uwzględnienie istniejących i 
projektowanych obszarów chronionych na obszarze gminy;  

 konieczność aktualizacji polityki przestrzennej w odniesieniu do kierunków zmian w 
strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; planowanego 
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym (w tym 
dotyczących ochrony i kształtowania obszarów ochrony krajobrazu); złożonych wniosków o 
zmianę przeznaczenia terenów; zmian zachodzących na rynku nieruchomości, popytu na 
tereny związane z usługami oraz popytu na tereny inwestycyjne.  
Dokumentacja prac planistycznych projektu Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków zawiera zbiór dokumentów formalno-
prawnych, związanych z procesem sporządzenia projektu dokumenty, informowania  
o etapach prac planistycznych, uzgodnienia, opiniowania i przyjęcia dokumentu Studium oraz 
zbiór wniosków, uwag i korespondencji, związanej z procesem prac planistycznych. 
Dokumentacja została sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jest dostępna do wglądu 
w Urzędzie Gminy Wilków. 

    Pani Alicja Wożniak poinformowała, że załącznikami do uchwały są: studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków – część 
tekstowa; rysunek w skali 1:10 000 uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – 
część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wilków; rysunek w skali 1:10 000 kierunki zagospodarowania przestrzennego – część 
graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Wilków; rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków; dane 
przestrzenne.  
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Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki, który poinformował, że  w 
trakcie wyłożenia Studium do publicznego wglądu wniesiono 5 uwag do projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków. Wniesione 
uwagi znajdują się w załączniku Nr 4 do projektu uchwały. Jedna uwaga nie podlega 
rozpatrzeniu natomiast cztery uwagi nie zostały uwzględnione i podlegają rozstrzygnięciu 
przez Radę Gminy. W związku z powyższym poinformował, że zanim zostanie podjęta 
uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wilków należy rozpatrzyć wniesione uwagi. 
 
Przewodniczący zapoznał Radę Gminy z treścią wniesionych uwag i poddał kolejno pod 
głosowanie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki zapytał Radnych, czy mają pytania do 
uwagi nr 2 o treści „Uwzględnienie budowy parku fotoogniw” - działki nr 1066, 1067, obręb 
Wilków.  
 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek poprosiła o wyjaśnienie czego dotyczy ta uwaga. 
 
Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak - główny projektant opracowania 
dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wilków poinformowała, że ustalenia projektu studium dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 
obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej – tereny rolnicze, tereny lasów i zadrzewień.  
Studium nie przewiduje obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych o mocy powyżej 100 kW, poza istniejącymi obszarami. W procedurze prac 
planistycznych nie wpłynął do dnia wyłożenia projektu żaden wniosek wskazujący na potrzebę 
wyznaczenia tego typu obszarów w gminie. Poinformowała, że przedmiotowy wniosek został 
złożony na końcu procedury. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka  zapytała czy jeśli ta uwaga nie 
została ujęta w projekcie studium, to czy nie będzie można zrealizować na tej działce 
fotowoltaiki. 
 
Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak - główny projektant opracowania 
dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wilków poinformowała, że nie będzie to uwzględnione w polityce przestrzennej w samym 
studium, jeśli dla tego terenu powstanie plan miejscowy i nie uwzględni lokalizacji urządzeń  
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW  to drogą planistyczną nie 
będzie można tego zrealizować. 
 
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała jaki obszar zajmują te dwie działki i czy są wyłączone z 
zabudowy mieszkaniowej, czy przeznaczone są na działalność usługową. 
 
 

Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak - główny projektant opracowania 
dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wilków poinformowała, że nie wie jaką dokładnie powierzchnię zajmują te działki ale z tego, co 
pamięta są to działki o niewielkiej powierzchni. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że przez przedmiotowe działki przebiega linia 
energetyczna 110 kV i z mocy prawa nie może być tam postawiony budynek, w którym będą 
przebywali ludzie, w tym dom jednorodzinny. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy kategorycznie nie będzie można budować na tych 
działkach fotowoltaiki.  
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Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak - główny projektant opracowania 
dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wilków poinformowała, że jeśli byłoby więcej zainteresowanych budową fotowoltaiczną na 
większym obszarze ze względu na obecny trend pozyskiwania źródeł energii,  to można 
byłoby przeprowadzić procedurę częściową zmiany studium ponieważ łatwiej jest 
przeprowadzić punktową zmianę studium dla jakiegoś obszaru. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie 
przez Radę Gminy w Wilkowie uwagi wniesionej do projektu Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dot. uwagi nr 2 o treści 
„Uwzględnienie budowy parku fotoogniw” - działki nr 1066, 1067, obręb Wilków. 
 
W głosowaniu jawnym: 
Za przyjęciem głosowało 10 Radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 3 Radnych. 
 

Rozstrzygnięcie dot. uwagi nr 2 zostało przyjęte większością głosów. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki zapytał Radnych, czy mają pytania do 
uwagi nr 3 o treści „Umożliwienie budowy domu mieszkalnego” - działka nr 752, obręb Wilków.  
 
Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak - główny projektant opracowania 
dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wilków poinformowała, że ustalenia projektu studium dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 
obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej – tereny rolnicze, łąk i pastwisk, wód powierzchniowych. 
Działka położona w obszarze wyznaczonym minimalną odległością, w której mogą być lokalizowane 
nowe budynki mieszkalne lub budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 
mieszkaniowa od elektrowni wiatrowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz poza obszarami wskazanymi w obowiązującym 
Studium oraz planie miejscowym pod realizacje budynków o funkcji mieszkaniowej. Powyższe 
przepisy odrębne zakazują wyznaczenia w Studium nowych obszarów o kierunku 
zagospodarowania związanym z budownictwem mieszkaniowym. 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie 
przez Radę Gminy w Wilkowie uwagi wniesionej do projektu Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w Wilkowie dot. uwagi nr 3  
o treści „Umożliwienie budowy domu mieszkalnego” - działka nr 752, obręb Wilków.  
 
W głosowaniu jawnym: 
Za przyjęciem głosowało 9 Radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 4 Radnych. 

 

Rozstrzygnięcie dot. uwagi nr 3 zostało przyjęte większością głosów. 
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Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  4 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki zapytał Radnych, czy mają pytania do 
uwagi nr 4 o treści „Zmiana ustaleń Studium na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej” - działka nr 1261/5, obręb Wilków . 
 
Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak - główny projektant opracowania 
dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wilków poinformowała, że ustalenia projektu studium dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 
obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej – tereny rolnicze. Działka położona w obszarze 
wyznaczonym minimalną odległością, w której mogą być lokalizowane nowe budynki mieszkalne lub 
budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa od elektrowni wiatrowych, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych oraz poza obszarami wskazanymi w obowiązującym Studium oraz planie miejscowym 
pod realizacje budynków o funkcji mieszkaniowej. Powyższe przepisy odrębne zakazują 
wyznaczenia w Studium nowych obszarów o kierunku zagospodarowania związanym z 
budownictwem mieszkaniowym. 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radny p. Jan Binerat zapytał czy przyczyny nieotrzymania zgody na budowę spowodowane 
są tym, że działka znajduje się blisko wiatraków. 
 
Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak - główny projektant opracowania 
dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wilków poinformowała, że tak. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała gdzie jest położona działka. 
 
Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak - główny projektant opracowania 
dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wilków poinformowała, że w miejscowości Wilków, w obrębie Koła Łowieckiego „Łoś” . 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie 
przez Radę Gminy w Wilkowie uwagi wniesionej do projektu Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w Wilkowie dot. uwagi nr 4  
o treści „Zmiana ustaleń Studium na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z dopuszczeniem zabudowy usługowej” - działka nr 1261/5, obręb Wilków. 
 
W głosowaniu jawnym: 
Za przyjęciem głosowało 11 Radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 2 Radnych. 
 

Rozstrzygnięcie dot. uwagi nr 4 zostało przyjęte większością głosów. 
 

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

  
Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki zapytał Radnych, czy mają pytania do 
uwagi nr 5 o treści ,,Zmiana ustaleń umożliwiająca prowadzenie działalności gospodarczej-
zakład usługowo-produkcyjny w branży metalowej i stolarskiej” - działka nr 1098, obręb 
Wilków. 
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Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak - główny projektant opracowania 
dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wilków poinformowała, że ustalenia projektu studium dla nieruchomości, której dotyczy uwaga: 
obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej – tereny rolnicze chronionych klas bonitacyjnych. Działka 
położona poza zwartymi terenami zabudowy, bez obsługi komunikacyjnej, stanowi grunty rolne 
chronionych klas bonitacyjnych, wymagających zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze 
na etapie sporządzania planu miejscowego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała gdzie jest położona działka. 
 
Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak - główny projektant opracowania 
dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wilków poinformowała, że w miejscowości Wilków, po prawej stronie w kierunku Namysłowa.  
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie 
przez Radę Gminy w Wilkowie uwagi wniesionej do projektu Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dot. uwagi nr 5  
o treści ,,Zmiana ustaleń umożliwiająca prowadzenie działalności gospodarczej-zakład 
usługowo-produkcyjny w branży metalowej i stolarskiej” - działka nr 1098, obręb Wilków.  
 
W głosowaniu jawnym: 
Za przyjęciem głosowało 11 Radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  – 2 Radnych. 

 

Rozstrzygnięcie dot. uwagi nr 5 zostało przyjęte większością głosów. 

 

Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  4 do protokołu. 
  
Radny p. Rafał Smoleń zapytał, co będzie w sytuacji jeśli zostanie zmieniona ustawa 
wiatrakowa i zmniejszyłby się obszar oddziaływania to, czy wtedy można zmienić studium i 
dołożyć zabudowę mieszkalną na tych terenach.  
 
Pani mgr gospodarki przestrzennej Alicja Woźniak - główny projektant opracowania 
dokumentu pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Wilków poinformowała, że tak. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wilków. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  11 Radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   3 Radnych. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 
 
 



12 
 

Uchwała Nr XVII.126.2020 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków, stanowi załącznik nr  7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie ogłosił przerwę w obradach Rady Gminy  
w godz. 1239 – 1248. 
 

Obrady sesji opuścił Radny p. Tomasz Kraus. Stan Radnych 12.  
 

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z     
           autopoprawką Wójta Gminy Wilków, w tym projekt uchwały w sprawie  
           uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła Skarbnik Gminy  
           p. mgr Alina Palińska. 
 
         Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska poinformowała, że konieczność uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa służy do oceny sytuacji finansowej 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt został przedstawiony Radzie Gminy  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.381.2020 Wójta Gminy 
Wilków z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej wraz z objaśnieniami oraz zarządzeniem Nr ORG.0050.390.2020 Wójta Gminy 
Wilków z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej Radzie Gminy i 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.381.2020 z dnia 12 listopada 
2020 r. i zarządzeniem r. Nr ORG.0050.408.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 29 grudnia  
2020 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.381.2020 z dnia 12 listopada 2020 r 

 
O wprowadzeniu autopoprawki zarządzeniem Nr ORG.0050.390.2020 Wójta Gminy Wilków  
z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej Radzie Gminy  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.381.2020 z dnia 12 listopada 
2020 r. Radni zostali poinformowani 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 dniu 21 grudnia 2020 r.  
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż wprowadzenie pierwszej autopoprawki do projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej spowodowane jest błędnym 
wskazaniem kwoty 1.500.000,00 zł w 2021 r. i kwoty 856.000,00 zł w 2022 r. w kolumnie nr 
2.2.1, winny być kwoty 2.248.265,00 zł w 2021 r. i 1.504.000,00 zł w 2022 r. Natomiast w dniu 
dzisiejszym zostanie wprowadzona druga autopoprawka do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej zarządzeniem Nr ORG.0050.408.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.  
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż wprowadzenie drugiej autopoprawki do projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej spowodowane jest przesunięciem 
terminu zakończenia inwestycji pt. „Przebudowa drogi gminnej relacji Bukowie – Gorzesław”.  
W załączniku Nr 1 zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 580.000,00 zł, a także 
zwiększono kwotę przychodów pochodzących z wolnych środków do kwoty 1.180.000,00zł. 
Ponadto w załączniku Nr 2 okres realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia został 
wydłużony do 2021r., jak również limit wydatków przeznaczonych na to zadanie w 2021r. uległ 
zwiększeniu o kwotę 580.000,00zł. 
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Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki, zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do 
autopoprawek. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie autopoprawkę do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej Radzie 
Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  zarządzeniem Nr ORG.0050.381.2020 
z dnia 12 listopada 2020 r. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za przyjęciem autopoprawki głosowało –  12 Radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
 
Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  4 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie autopoprawkę do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej Radzie 
Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  zarządzeniem Nr ORG.0050.408.2020 
z dnia 29 grudnia 2020 r. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za przyjęciem autopoprawki głosowało –  12 Radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
 
Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  8 do protokołu. 
 
        Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska poinformowała, że wieloletnia prognoza finansowa 
Gminy Wilków obejmuje lata 2020 do 2024,  prognoza kwoty długu lata 2021 do 2029, 
natomiast wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata do 2023 r. Prognozowanie 
poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację 
finansową w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych 
gminy oraz jej zdolności kredytowej. 
Przedstawiona prognoza finansowa Gminy Wilków jest realistyczna i przedstawia dla każdego 
roku objętego prognozą: 

 dochody i wydatki  bieżące; 

 dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i wydatki na  
planowane i realizowane przedsięwzięcia; 

 wynik budżetu  - przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 

 przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego  
i planowanego do zaciągnięcia; 

 kwotę długu oraz spłatę długu. 
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu, przychodów, 
rozchodów i kwoty długu są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie na 2021 r.  
Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. 
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       Prognozę dochodów bieżących przeprowadzono szacując wielkości dochodów według  
źródeł ich powstania tj.: 

1) podatki i opłaty lokalne oraz dochody pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, 

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 

3) dotacje i subwencje, 

4) dochody pobierane przez jednostki budżetowe, 

5) pozostałe dochody bieżące. 
Prognozy wydatków dokonano w podziale na wydatki  bieżące i wydatki  majątkowe. 
Zaplanowane wydatki na rok 2021 i lata następne pozwalają na spełnienie warunku   
z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że planowane wydatki bieżące muszą być niższe 
od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.   
       Wydatki bieżące w 2021 r. prognozowane są  w oparciu o przyjęte założenia i kalkulacje 
do projektu budżetu na 2021 rok.  
       Przenalizowano  szczegółowo i zaplanowano zadania własne gminy w poszczególnych 
działach klasyfikacji budżetowej.  Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne 
potrzeby w tym zakresie. 
        W zakresie wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na obsługę długu, na 
planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000,00 zł 
w 2021 r. Analizy wydatków na obsługę długu w roku 2021 i latach następnych dokonano na 
podstawie informacji z banków, w których gmina posiada zadłużenie. 
         Wydatki majątkowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 2.828.265,00 zł.  Prognoza 
wydatków majątkowych na lata 2021 – 2029 uwzględnia wydatki zaplanowane jako 
przedsięwzięcia - wymienione w załączniku Nr 2 oraz nowe wydatki inwestycyjne jeszcze nie 
zdefiniowane. 
 W roku 2021 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 1.755.945,00 zł, który zostanie 
pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 
505.945,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 
wysokości 1.180.000,00 zł. 
W roku 2021 planuje się przychody budżetu w kwocie 2.585.945,00 zł, z: planowanego do 
zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań w wysokości 505.945,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w wysokości 1.180.000,00 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach w kwocie 70.000,00 zł. 
        Prognozując wydatki na lata 2021-2029 szczegółowo przeanalizowano możliwości 
finansowe gminy, aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia 
oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w ustawie o finansach 
publicznych. Gmina w całym okresie prognozowania spełnia wymagane przepisami prawa 
relacje. 
        Załącznik Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera wykaz przedsięwzięć 
realizowanych przez Gminę Wilków do 2023 r. Wykaz obejmuje przedsięwzięcia realizowane 
w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a także z podziałem na programy i 
projekty realizowane z udziałem środków europejskich i ze środków własnych. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska poinformowała Radnych, że uchwałą nr 415/2020  
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 24 listopada 2020 r. wydał 
opinię o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wilków na 
lata 2021-2024. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Skarbnik Gminy odczytała treść ww. opinii. 
 

Uchwała nr 415/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu, w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Wilków stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej był dyskutowany przez Radnych 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 dniu 21 grudnia 2020 r. W związku z powyższym zapytał czy Radni mają 
uwagi. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

 
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 4 do protokołu. 

 
Uchwała Nr XVII.127.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021  
            rok, w tym: 
 
 

Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska poinformowała, że Wójt Gminy zobowiązany jest 
przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada b.r. 
projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. Projekt budżetu gminy Wilków na 2021 r. został 
przedstawiony Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem Nr 
ORG.0050.381.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie 
przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały 
budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  
Natomiast w dniu dzisiejszym zostanie wprowadzona autopoprawka do projektu uchwały w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Wilkowie na 2021 rok zarządzeniem Nr 
ORG.0050.382.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Wilków na 2021 rok przedłożonej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
zarządzeniem Nr ORG.0050.409.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Wilkowie na 2021 rok spowodowane jest przesunięciem 
terminu zakończenia inwestycji pt. „Przebudowa drogi gminnej relacji Bukowie – Gorzesław”.  
W związku z powyższym w projekcie uchwały budżetowej wprowadzono następujące zmiany: 

 w § 2 zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 580.000,00 zł: 

 w § 3 zwiększono deficyt budżetu o kwotę 580.000,00 zł; 

 w § 4 zwiększono przychody budżetu o kwotę 580.000,00 zł. 
 

Przewodniczący Rady Gminy - p. Grzegorz Hubicki, zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do 
autopoprawki. 
 
Radni nie wnieśli uwag. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie autopoprawkę do 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok przedłożonej 
Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem  
Nr ORG.0050.382.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za przyjęciem autopoprawki głosowało –  12 Radnych,  
przeciw – 0,   
wstrzymało się od głosowania  –   0. 
 
Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  4 do protokołu. 
 

1) projekt uchwały budżetowej na 2021 rok odczytała i wyjaśnień do projektu  
udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska.  
 
 

Następnie Wójt Gminy przestawił zebranym uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 
2021 rok. 
Dochody budżetowe:       24.825.714,00 
Przychody budżetu:           2.585.945,00 
Razem:                            27.411.659,00 
Wydatki budżetowe         26.581.659,00   
Rozchody budżetu:              830.000,00 
Razem:                            27.411.659,00 
        Przedłożony projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z przepisami ustawy 
o finansach publicznych oraz uchwały Rady Gminy w Wilkowie w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej.    
      W planie dochodów budżetu wyszczególnia się, w układzie działów i paragrafów 
klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących  i dochodów majątkowych. 
        Prognozując wysokość dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2021 r. brano 
pod uwagę: 

 wskaźniki Ministra Finansów, pismo ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. 
informujące o wysokości  udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i 
subwencji ogólnej, w tym: części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej,  

 pismo FB.I.3110.15.2020.ŁK z dnia 23.10.2020 r. Wojewody Opolskiego informujące   
o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na 
realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są 
finansowane lub dofinansowane  z budżetu państwa, 

 pismo DOP-3113-3/20 z dnia 20.10.2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o 
planowanych kwotach  dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, 

 średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. ogłoszonej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego  w komunikacie z dnia 19.10.2020 r. (M.P. poz. 982) 
do ustalenia podatku leśnego, 

 średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów według komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z 20.10.2020 r. (M.P.  poz. 983)  do ustalenia podatku rolnego, 

 obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30.07.2020 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 r. (M.P. poz. 673),  

 stawki podatku od środków transportowych uchwalone uchwałą Nr IX.61.2015 Rady 
Gminy w Wilkowie dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek w 
podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków, do ustalenia podatku od 
środków transportowych, 



17 
 

 stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok, określone w uchwale nr XVI.123.2020  
Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 listopada 2020 r., 

 zwolnienia z podatku od nieruchomości uchwalone uchwałą Nr IX.63.2015 Rady Gminy 
w Wilkowie dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku 
od nieruchomości, 

 kalkulację dochodów i wydatków na 2021 rok na podstawie przewidywanego 
wykonania dochodów  i wydatków w 2020 roku. 

Zaplanowane na rok 2021 dochody w łącznej wysokości 24.825.714,00 zł. to dochody bieżące 
w kwocie 23.764.414,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.061.300,00 zł.  
Struktura planowanych dochodów i ich procentowy udział w dochodach ogółem przedstawia 
się następująco: 

 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  2.842.811 zł 
tj. 11,45%; 

 z tytułu podatków i opłat lokalnych  7.332.301 zł tj. 29,54%; 

 z subwencji ogólnej  6.022.177 zł tj. 24,26%; 

 z dotacji na zadania własne i zlecone 6.122.171 zł tj. 24,66%; 

 pozostałe dochody bieżące 1.444.954 zł tj. 8,7%; 

 dochody majątkowe 1.061.300 zł tj. 4,28%. 
       W planie wydatków budżetu wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących  i majątkowych.  
      Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania 
zadań własnych gminy. Wydatki na  bieżące funkcjonowanie  jednostek ustalono na takim 
poziomie, aby zabezpieczały potrzeby tych jednostek. 
      Prognozę wydatków bieżących poprzedzono wnikliwą analizą zatrudnienia oraz 
kalkulacjami płac w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy uwzględniając 
wypłaty nagród jubileuszowych i ruch kadrowy w związku z przechodzeniem na emerytury. 
Przeanalizowano szczegółowo i zaplanowano  zadania własne gminy w poszczególnych 
działach klasyfikacji budżetowej. Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne 
potrzeby w tym zakresie. 
      Planowane kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty dotacji na zadania zlecone nie 
zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają  na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału 
środków własnych. Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej  
i pomocy społecznej, są dofinansowane środkami własnymi gminy. 
Struktura planowanych wydatków bieżących i ich procentowy udział przedstawia się 
następująco: 

 wydatki na oświatę  10.173.282 zł tj. 42,83%; 

 wydatki na pomoc społeczną 7.467.062 zł tj. 31,44%; 

 wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.462.000 tj. 6,15%; 

 wydatki na administrację publiczną 2.297.611 zł tj. 9,67%;, 

 wydatki na gospodarkę mieszkaniową 1.019.816 zł tj. 4,29%; 

 pozostałe wydatki bieżące 1.333.623 zł tj. 8,3%. 
      W zakresie wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na obsługą długu, na 
planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000 zł w 2021 r.   
       W budżecie na 2021 r. wyodrębnione zostały wydatki stanowiące Fundusz sołecki  
w kwocie 344.197 zł. W naszej gminie wszystkie sołectwa podjęły uchwały o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego i wszystkie uchwalone przedsięwzięcia zostały przyjęte do  
budżetu.    
Wydatki majątkowe w 2021 r. zaplanowano w kwocie 2.828.265 zł (tj. około 9,7% budżetu)  
Planowane zadania inwestycyjne to zadania jednoroczne oraz zadania, które są kontynuacją 
już rozpoczętych przedsięwzięć w kwocie 2.335.000 zł.  Nowe wydatki inwestycyjne w 2021 r. 
zaplanowano na kwotę 493.265 zł. Do części zadań zaplanowano dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych – europejskich. 
      Oprócz zadań inwestycyjnych kontynuowane będą bieżące remonty w placówkach 
oświatowych i innych obiektach będących własnością gminy. 
      W roku 2021 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 1.755.945 zł, który zostanie pokryty 
przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 505.945 zł, wolnych środków 
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w kwocie 1.180.000 zł, oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w celu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 70.000 zł. 
      Przy prognozowaniu przychodów i rozchodów uwzględniono przede wszystkim posiadaną 
wiedzę o zawartych umowach kredytowych i harmonogramach ich  spłat.                            
      Spłatę rat kredytów planuje się w wysokości 830.000 zł. Na spłatę rat kredytów 
zaplanowano zaciągnięcie  kredytu w wysokości  830.000 zł. 
     Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2021 r. wynosi 
1.335.945 zł. 
      Budżet na 2021r. w zakresie wymogów ustawowych spełnia podstawowy warunek z 
ustawy o finansach publicznych dotyczący zrównoważonego budżetu tj. planowane dochody 
budżetu plus przychody równają się planowanym wydatkom plus rozchody. Wypełniony jest 
również warunek, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody 
bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 
      Dlatego też wnoszę o uchwalenie budżetu według przedstawionego projektu. 
 
Uzasadnienie Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, stanowi załącznik nr 
11 do protokołu. 

 
          2) uchwałę nr 444/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie  opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Wilków na 2021 r. odczytała Skarbnik Gminy p. Alina Palińska.  
Opinia ta jest pozytywna. 
 
Uchwała nr 444/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2021 r., 
stanowi załącznik nr  12 do protokołu. 
 
           3) Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego – Radny p. Edward 
Szulakowski poinformował, że w trybie prac nad projektem uchwały budżetowej Komisja 
Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie pozytywnie zaopiniowała 
projekt budżetu gminy na 2021 rok i podjęła w tej sprawie uchwałę.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego – Radny p. Edward 
Szulakowski zapoznał Radnych z treścią ww. uchwały. 
 
Uchwała Nr 6.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 
Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków na 
2021 rok  stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radny p. Marcin Bochniak poinformował, że Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy w Wilkowie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2021 
rok i podjęła w tej sprawie uchwałę.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radny p. Marcin Bochniak zapoznał Radnych z treścią 
ww. uchwały. 
 
Uchwała Nr 5.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
w Wilkowie w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków  
na 2021 rok, stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 
 
Członek  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek – Radny p. Edward Szulakowski 
poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 
gminy na 2021 rok i podjęła w tej sprawie uchwałę.  
Członek  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek – Radny p. Edward Szulakowski 
zapoznał Radnych z treścią ww. uchwały. 
 
Uchwała Nr 10.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków na 2021 rok, stanowi załącznik 
nr 15 do protokołu. 
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Członek  Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych – Radny p. Rafał Smoleń 
poinformował, że Komisja ds. Oświaty i Problemów Społecznych Rady Gminy  
w Wilkowie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2021 rok i podjęła w tej 
sprawie uchwałę.  
Członek Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych – Radny p. Rafał Smoleń zapoznał 
Radnych z treścią ww. uchwały. 
 
Uchwała Nr 3.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych 
Rady Gminy w Wilkowie w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu gminy Wilków na 
2021 rok, stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 
 
          4) Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb przedstawił stanowisko w sprawie  
               opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji: 
 
„Na podstawie  art. 238 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w dniu 12 listopada 2020 r. 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został przekazany – celem zaopiniowania - 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 r. wraz z projektem 
przekazano uzasadnienie i materiały informacyjne. Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w dniu  24 listopada 2020 roku podjął uchwałę nr 444/2020 w 
sprawie opinii  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków  na 2021 r. 
Przedłożony projekt uchwały budżetowej został zaopiniowany pozytywnie. 
W uzasadnieniu podano, że przedstawiony projekt budżetu może zostać uchwalony, ponieważ 
spełnia relacje, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Oznacza to, że planowane 
wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 
budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,  Gmina spełnia również wymagania w zakresie długu 
i jego spłaty w całym okresie prognozowania wraz z opinią o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej Gminy Wilków  na 2021 r.  
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 24 listopada 2020 r. podjął 
uchwałę nr 445/2020 i wydał pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu 
określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2021 r. podając w 
uzasadnieniu, że analiza projektu uchwały budżetowej powiązana z analizą Wieloletniej 
Prognozy Finansowej wskazuje, że gmina posiada możliwość sfinansowania planowanego 
deficytu. 

Na podstawie  art. 230 ust 2 ustawy o finansach publicznych, w dniu 12 listopada 2020 
r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu został przekazany – celem zaopiniowania – 
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków.  
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu podjął uchwałę  
nr 415/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków. Przedłożony projekt uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej został zaopiniowany pozytywnie. 
W uzasadnieniu podano, że dane zawarte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 
2021 r. zgodne są z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej w zakresie 
wskazanym w ustawie o finansach publicznych, wskazano również, że Gmina spełnia relacje 
w zakresie długu, o których mowa w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. 
         Komisje Rady Gminy w trakcie prac nad budżetem nie zgłosiły wniosków do projektu 
budżetu na 2021 rok.” 
 
Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji 
do projektu uchwały budżetowej na 2021 r., stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

          5)  Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki otworzył dyskusję nad  
                   projektem budżetu. 
 
W dyskusji głos zabrali: 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy zostały jakieś środki finansowe i czy jest to do 
określenia w celu uzupełnienia oświetlenia w poszczególnych miejscowościach. Ponadto 
poinformowała, że złożyła interpelację na wykonanie oświetlenia w Bukowiu i otrzymała 
odpowiedź, że zostanie uwzględniona w projekcie budżetu. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że: tak. Ponadto przypomniał, że 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 dniu 21 grudnia 2020 r. poinformował Radnych, że pozostałe wnioski złożone do 
projektu budżetu też będą realizowane jeśli pozostaną środki.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych środki w kwocie 534.115,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji  w 
ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Następnie przestawił Radzie Gminy 
zaplanowane zadania inwestycyjne: 

 zakup wraz z montażem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu w Idzikowicach na 
kwotę 70.000,00 zł, termin realizacji – 2021 r.; 

 przebudowa drogi – budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DP 1118 O w miejscowości 
Idzikowice na kwotę 174.115,00 zł, termin realizacji – 2022 r.; 

 modernizacja drogi gminnej poprzez utwardzenie na kwotę 40.000,00 zł, termin 
realizacji – 2022 r.; 

 dobudowa pomieszczenia świetlicy wraz z wyposażeniem przy budynku remizy OSP w 
Bukowiu na kwotę 500.000,00 zł, termin realizacji – 2022 r.; 

 budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego  na kwotę 250.000,00 zł, termin realizacji 
– 2022 r. 

Ponadto poinformował, że wszystko będzie zależało od sytuacji finansowej w gminie i na 
rynku, jeśli będzie potrzeba to w trakcie roku będą dokonywane zmiany. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała na jaką kwotę zaplanowano budowę chodnika w 
Idzikowicach, jaka droga gminna będzie modernizowana  i w jakiej miejscowości oraz jaki to 
będzie odcinek. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że inwestycję budowy ciągu pieszo-
rowerowego w Idzikowicach zaplanowano na kwotę 174.115,00 zł, modernizowana będzie 
droga gminna w Młokiciu.  
 
Radny p. Jan Binerat zapytał czym będzie utwardzona droga gminna w Młokiciu. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że rodzaj utwardzenia drogi gminnej 
uzależniony jest od środków finansowych jakimi będzie dysponowała Gmina. 
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że w ramach środków  pochodzących z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych wnioskowała o ujęcie zadania dot. modernizacji - wykonania 
elewacji budynku szkoły w Bukowiu ponieważ jest to zdaniem Radnej cel ogólnospołeczny   
ale zadanie nie zostało pozytywnie rozpatrzone. Następnie Radna w swojej wypowiedzi 
odniosła się do zaplanowanej inwestycji budowy chodnika w Idzikowicach. Radna stwierdziła, 
że jej zdaniem jest to bardzo duża kwota dla jednej miejscowości w ramach tych środków. 
 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że zaplanowane zadania w razie potrzeby 
zawsze można zmienić. Ponadto poinformował, że Gmina złożyła trzy nowe wnioski w ramach 
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drugiej tury naboru wniosków na uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj.: 

 budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu. Zakres 
zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią oraz placem zabaw, 
kwota zadania - 1.000.000,00 zł; 

 budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pszeniczna wraz z tranzytem Pszeniczna - 
Pągów. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok.  6 km w celu 
odprowadzenia i oczyszczenia ścieków, kwota zadania - 3.000.000,00 zł; 

 budowa świetlicy wraz z infrastrukturą oraz wyposażeniem w miejscowości Idzikowice, 
kwota zadania - 2.000.000,00 zł. 

 

Głos zabrała Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska, która poinformowała, że zadania 
zaplanowane na 2021r., o których poinformował Pan Wójt Gminy są na ten moment 
wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2021 r.  Natomiast zadania inwestycyjne, które są 
zaplanowane do realizacji w 2022 r. mogą być zrealizowane w 2021 r. w zależności od sytuacji  
finansowej.  
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski w swojej wypowiedzi odniósł się do środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 
wysokości 534.115,00 zł, że Gmina nie zaplanowała żadnych środków na miejscowość Pągów 
pomimo, że wnosił m.in. na budowę 100 m chodnika przez miejscowość. Ponadto odniósł się 
do złożonej interpelacji i wniosku do projektu budżetu na 2021 r. o ujęcie uzupełnienia 
oświetlenia ulicznego poprzez montaż lamp oświetleniowych w Pągowie. W związku  
z powyższym zapytał czy wniosek zostanie ujęty czy nie w projekcie budżetu na 2021 r. 
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb odpowiedział, że jeśli po zrealizowaniu zaplanowanych 
zadań zostaną środki to zostanie zrobione. 
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski poinformował, że otrzymał odpowiedź od Pana Wójta,  
że zostanie to ujęte w projekcie budżetu na 2021 r. a teraz Pan Wójt zmienia zdanie.  
 
Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb poinformował, że w piśmie udzielił odpowiedzi,  
że przedmiotowa sprawa zostanie potraktowana jako wniosek do projektu budżetu na 2021 r.  
                       
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
          6) Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod  głosowanie jawne  
               projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych,  
przeciw – 1 Radny,   
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 

 
Uchwała Nr  XVII.128.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok, 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
Wójt Gminy Wilków p. mgr Bogdan Zdyb podziękował Radzie Gminy za podjęcie uchwały w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021  rok.  
 
 



22 
 

Ad.10. 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 planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 842.206,90 zł oraz wydatków 

bieżących o kwotę 952.206,90 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 przychodu o kwotę 110.000,00 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 w roku 2021 polegające na wprowadzeniu zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł limitu 
zobowiązań na realizację przedsięwzięcia np.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Bukowie -
Gorzesław”. 
 
 

Obrady sesji opuściła Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Radna p. Magdalena Łambucka. 
Stan Radnych 11.  
 

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 –  11 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 XVII.129.2020 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  19 do protokołu. 

 
 

Ad.11. 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 planu dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej  

o kwotę 29.500,00 zł; 
2) zwiększeniu planu wydatków w dziale oświata i wychowanie w kwocie 29 500,00 zł; 
3) w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących na wynagrodzenia zmniejszono 

przychody budżetu o kwotę 110.000,00  zł z tytułu planowanych do zaciągnięta kredytów; 
4) w związku z dokonanymi zmianami zmieniono zapisy uchwały budżetowej. 
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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  
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 4 do protokołu. 
 

 
Uchwała Nr XVII.130.2020 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 20 do protokołu. 

 

 

 Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  
               Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki  
               zapewnianej w  żłobkach dzieciom z terenu Gminy Wilków. 
 
   Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy p. mgr Bogdan Zdyb, który 
poinformował, że ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 daje gminie możliwość 
zawarcia porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach 
dzieciom na terenie innej gminy. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zawarcie 
porozumienia z Gminą Namysłów, wskutek czego Gmina Wilków przekazywać będzie dotację 
dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Namysłów, do których uczęszczają 
dzieci stale zamieszkałe na terenie Gminy Wilków. Ponadto zapoznał Radę Gminy z treścią 
ww. porozumienia, które zawiera m.in. zapis o dofinansowaniu  w wysokości 300 zł 
miesięcznie na każde dziecko oraz na jaki okres zawarto porozumienie tj.  od dnia 01.01.2021 
r. do 31.12.2021 r. 

         

Obrady sesji opuścili: Radny p. Przemysław Bałachowski i Radny p. Tadeusz Podyma. Stan 
Radnych 9.  
 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

Radna p. Irena Marszałek zapytała do ilu dzieci Gmina dopłaca, w tym: ile dzieci jest 
zamieszkałych a ile zameldowanych na terenie Gminy Wilków. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska poinformowała, że odpowiedź Pani Radnej zostanie 
udzielona w formie pisemnej i przekazana drogą elektroniczną. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad 
finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w  żłobkach dzieciom z terenu Gminy Wilków. 
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W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  9 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 XVII.131.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Gminą 
Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w  żłobkach 
dzieciom z terenu Gminy Wilków, stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 
 

Ad.13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VIII.61.2019 Rady Gminy w  
              Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych  
              warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
              opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  
              zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub   
              całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
 
              Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska, która poinformowała, że przedmiotową 
uchwałą dokonuje się zmiany w uchwale Nr VIII.61.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych                                          
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy  
o pomocy społecznej rada gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Konieczność podjęcia przedmiotowej 
uchwały wynika przede wszystkim z potrzeby wprowadzenia zmian w zakresie warunków 
odpłatności za usługi, pozwalających na zapewnienie ekonomicznej dostępności do usług 
osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (głównie starszym i 
niepełnosprawnym). Proponowane warunki odpłatności są korzystniejsze od dotychczasowych  
i przewidują niższą odpłatność świadczeniobiorców, w związku ze zmianą procentowych 
progów dochodowych, które określa tabela.  Zmianie ulega również cena jednej godziny usług 
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, która podyktowana jest  wzrostem 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, której wysokość określa rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 
minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. 
 
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 VIII.61.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r.  
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
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opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem  specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  9 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 XVII.132.2020 r. o zmianie uchwały Nr VIII.61.2019 Rady Gminy  
w Wilkowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych  
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania, stanowi załącznik nr  22 do protokołu. 
 
 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  
              Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok stanowiącego część  
              gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
 

   Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. mgr Zbigniew Maliński, który poinformował, że 
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wytyczne zawarte w 
Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 nakładają na gminę obowiązek 
corocznego uchwalania i realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Program ten jest finansowany ze środków uzyskiwanych z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W Programie na rok 2021 przewidziano 
kontynuację zadań realizowanych w 2020 roku. Uwzględniono przede wszystkim zadania 
związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnień. Działania profilaktyczne kierowane są głównie do dzieci 
i młodzieży m.in. poprzez wspieranie placówek oświatowych. Konkretna pomoc w walce z 
uzależnieniem kierowana będzie nadal do osób dorosłych i ich rodzin poprzez działalność 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważnym zadaniem Programu jest 
również udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc w rodzinie 
pomocy terapeutycznej przez specjalistę dyżurującego w Punkcie Konsultacyjnym. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała, co w sytuacji jeśli Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych nie będzie mogła zrealizować zadań zawartych w Gminnym 
Programie  Profilaktyki i Problemów Alkoholowych na 2021 rok stanowiącym część gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych w związku epidemią COVID-19  
i obostrzeniami i czy będzie można przenieść środki na przyszły rok dot. np. opłacenia pobytu 
dla dzieci na koloniach. 
 
Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska wyjaśniła, że dochody z tytułu sprzedaży alkoholu są 
specyficznymi środkami finansowymi, które muszą być wykorzystane na profilaktykę  
i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Nie można tych środków wykorzystać na inny cel.  
W przypadku niewykorzystania w roku 2021 automatycznie przechodzą na kolejny rok. 
Ponadto poinformowała, że obecnie jest jedna możliwość w związku z ustawą  
o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 Rząd pozwolił część środków wykorzystać na ten cel. 
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Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało   9 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 XVII.133.2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok stanowiącego część gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, stanowi załącznik nr  23  do protokołu. 
 
 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  
             Narkomanii na lata 2021-2024 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 zgodnie z treścią 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych 
Gminy należy przeciwdziałanie narkomanii. W celu realizacji ww. zadania opracowuje się 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, który to uchwala Rada Gminy. 
Program został opracowany z uwzględnieniem potrzeb występujących na terenie Gminy 
Wilków zgodnie z rekomendacjami profilaktycznymi zawartymi w przeprowadzonej w 2020 r. 
diagnozie problemów społecznych. W programie na lata 2021-2024 przewidziano kontynuację 
zadań realizowanych w latach 2017-2020.  Uwzględniono przede wszystkim zadania związane 
z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii. Działania profilaktyczne kierowane są do wszystkich 
mieszkańców Gminy Wilków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze szkół na 
terenie Gminy Wilków. Znaczna część środków finansowych przeznaczona będzie na 
realizowanie w placówkach oświatowych programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci  
i młodzieży. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała dlaczego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2021-2024 stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

nie zawiera preliminarza wydatków. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie p. mgr Joanna Piaskowska, 

poinformowała, że program określa cele i zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

Poinformowała, że zadania wymienione programie są finansowane ze środków zawartych 

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

stanowiącym część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024 
stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało  9 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 XVII.134.2020  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii na lata 2021-2024 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, stanowi załącznik nr  24  do protokołu. 
 
 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego  
               współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu  
               obszaru i granic aglomeracji Namysłów. 
 
              Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
w Urzędzie Gminy w Wilkowie p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że zgodnie z 
uchwałą Nr XX/225/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. 
została wyznaczona aglomeracja „Namysłów" na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, 
Świerczów i Wilków. Zgodnie z art. 565 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 
dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.  
W związku z powyższym, w celu wyznaczenia nowego obszaru i granic aglomeracji niezbędne 
jest zawarcie stosownego porozumienia.  
 
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 porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji 
zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Namysłów. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 9 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 XVII.135.2020 w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu  
obszaru i granic aglomeracji Namysłów, stanowi załącznik nr  25  do protokołu. 
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Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie 
            oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na  
            2021 r. 
 
            Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz 
Hubicki, który poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę 
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Dla prawidłowej realizacji zadań wynikających 
z przepisów prawa Rada Gminy uchwala roczny plan pracy. Plan pracy Rady Gminy ma 
charakter ramowy.  Natomiast art.  21 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym 
zobowiązuje Komisje do przedkładania Radzie Gminy planu pracy. Zgodnie z § 28 ust. 1 
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 (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3227) Komisje działają w oparciu o roczne plany pracy 
zatwierdzone przez Radę. Komisje Rady Gminy w Wilkowie przygotowały projekty planów 
pracy na 2021 rok i przedłożyły Radzie Gminy do zatwierdzenia. 

Wcześniej przekazano Przewodniczącym i Członkom poszczególnych Komisji ramowe 
projekty rocznych planów pracy do uzupełnienia o aktualną tematykę uwzględniającą kierunki 
działalności planowane do zrealizowania w roku 2021. Na wspólnym posiedzeniu w dniu  
21 grudnia 2020 r. Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili Radnym propozycje 
planów pracy stałych komisji na rok 2021. 
Poinformował, że Radni po zapoznaniu się z propozycjami planów pracy wnieśli o 
uzupełnienie planu pracy Komisji Rewizyjnej o tematykę: kontrola w zakresie wydatków na 
naprawę i remonty dróg gminnych i transportu rolnego za 2020 r. Propozycja Radnych została 
wpisana do projektu uchwały. 

 

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 uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy 
stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2021 r. 
 
W głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało 9 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 XVII.136.2020  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz 
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2021 r., stanowi 
załącznik nr  26  do protokołu. 
 
 

Ad.18. 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. 
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W głosowaniu jawnym:  

za przyjęciem protokołu głosowało - 9 Radnych, 
przeciw – 0 , 
wstrzymało się od głosowania  – 0. 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 
 

Ad.19. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XVII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 
 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

 
                                                                                                       Grzegorz Hubicki 

                                                              

Protokołowała:      

 
 

                          Podinspektor  
                         ds. rady gminy  
 
                         Dorota Czarna 
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