
Protokół Nr XVIII.2021 
 z sesji Rady Gminy w Wilkowie  

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 
 

Sesja Rady Gminy odbyła się w  Domu Kultury w Wilkowie w godz. 1107 – 1220. 
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych - według listy obecności 

stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, co stanowi quorum wymagane art. 14 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Gminy była 
zatem władna do podejmowania uchwał.  
Ponadto w sesji udział wzięli:  

 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, 

 Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie - 
Pani mgr Krzysztofa Golec-Pianka, 

 Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i BHP – Pan mgr Wiesław Kwiecień, 

 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. 

 
Głos zabrał Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie 

p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że z przyczyn obiektywnych Wójt Gminy  
nie będzie uczestniczył w obradach dzisiejszej sesji oraz, że projekt uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty został skorygowany  
po ustaleniach na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 

 
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. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVII.128.2020 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych 
w Gminie Wilków. 

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

10. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy. 
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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 XVIII sesji głosowało 12 Radnych,  
przeciw – 0,  
wstrzymało się od głosowania - 0. 
 

Porządek obrad XVIII 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 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; 

 w dniu 5 stycznia 2021 r. wpłynął „List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, 
Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce - pt. Alarm! Stop zabójczemu  
GMO-STOP niebezpiecznej szczepionce od Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony 
Polskiej Wsi. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poinformował, że pisma skierowane do Rady Gminy 
znajdują się w biurze Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie poprosił Przewodniczącego wspólnego posiedzenia 
Komisji Rady Gminy w Wilkowie o przedstawienie informacji z posiedzenia. 
 
Radny p. Edward Szulakowski – Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy 
w Wilkowie poinformował, że w dniu 11 stycznia 2021 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 XVIII sesję . 
 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania do 
sprawozdania przedstawionego przez Przewodniczącego wspólnego posiedzenia Komisji 
Rady Gminy. 
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad.3. Wpłynęły dwie interpelacje od Radnego p. Tadeusza Szkudlarskiego. 
 
Ad.4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał czy są uwagi lub pytania do 
pisemnego sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym Wójta Gminy Wilków oraz 
z wykonania uchwał Rady Gminy. 
 

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego pisemnego sprawozdania Wójta  
o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z wykonania 
uchwał Rady Gminy. 
 

Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz 
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy stanowi załącznik nr  5 do protokołu. 
 



Strona - 3 
 

Ad.5. Wolne wnioski i pytania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał odnośnie zaplanowanych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wnioskował o powstanie punktu szczepień na terenie 
Gminy Wilków oraz o zapewnienie transportu do punktu szczepień dla osób mających 
trudności w samodzielnym dotarciu. Ponadto poinformował, że miała odbyć się 
wideokonferencja z Wojewodą Opolskim w sprawie szczepień na terenie województwa 
opolskiego. W związku z powyższym poprosił o przedstawienie informacji.  

Głos zabrała Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz, która poinformowała, że jeśli 
chodzi o kwestię szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Wojewoda Opolski zorganizował 
wideokonferencję z gminami we wtorek tj. 12 stycznia b.r. W trakcie konferencji 
poinformowano, że gminy otrzymają decyzję Wojewody Opolskiego w sprawie realizacji 
zadania  pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Decyzja została 
dostarczona do Gminy. Z treści decyzji wynika, że Rząd będzie finansował dowóz ww. osób w 
wysokości 80% stawki za przewóz 1 osoby, która została wyliczona według przedstawionej 
Stronie Samorządowej metodologii. W Gminie miejskiej, miejsko-wiejskiej i wiejskiej stawka za 
przewóz 1 osoby niepełnosprawnej będzie wynosiła 65 zł a stawka za przewóz 1 osoby 
sprawnej ruchowo - 30 zł.  Ten transport będzie przeznaczony dla osób mających trudności  
w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień np. osoby starsze niemające możliwości 
samodzielnego dojazdu oraz dla osób posiadających aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. 
schorzeniami. Ponadto Sekretarz Gminy poinformowała, że Gmina skontaktowała się  
z Ośrodkiem Zdrowia w Wilkowie, gdzie potwierdzono, że punkt szczepień jest w trakcie 
organizacji. Szczepienia będą realizowane zgodnie z harmonogramem, który zamieszczony 
jest na stronie rządowej a rejestracja do tych szczepień będzie następowała od 15 stycznia 
2021 r. dla osób, które skończyły 80 rok życia. Natomiast od 22 stycznia 2021 r. dla osób, 
które skończyły lat 70. Ww. informacje zamieszczone są na stronie rządowej, taka informacja 
będzie również zamieszczona jutro na stronie internetowej Gminy Wilków. Informacji 
dotyczących szczepień na terenie Gminy Wilków oraz transportu dla osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień będzie udzielać Koordynator  
p. Krystyna Bochniak w godzinach do 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, pod numerem 
telefonu 77 419 55 15. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki zapytał w jaki sposób Gmina chce dotrzeć 
do mieszkańców z tymi informacjami. 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, że informacje będą 
zamieszczone na stronie  internetowej Gminy Wilków oraz zostanie sporządzona  
i dostarczona mieszkańcom ulotka informacyjna.  

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do sposobu w jaki będą 
przekazywane informacje. Zdaniem Radnej, że jest dużo osób starszych, które nie mają 
dostępu do internetu i nie ma kto im pomóc w rejestracji.  

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz poinformowała, że Gmina rozważa 
dostarczenie ulotki informacyjnej do starszych osób. 

Radna p. Irena Marszałek zapytała, co w przypadku jeśli ulotka informacyjna z numerami 
telefonów do rejestracji zostanie dostarczona ale osoby nie będą mogły się dodzwonić na 
infolinię lub do rejestracji i zgłoszą się o pomoc do Gminy to, czy ją uzyskają. 

Sekretarz Gminy p. mgr Irena Wagner-Cichosz opowiedziała, że na pewno tak, temu będzie 
służył punkt kontaktowy utworzony w Urzędzie Gminy. 
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Radny p. Zbigniew Błaszczyk poprosił potrzebę usunięcia wody znajdującej się na nawierzchni 
drogi na ulicy Kolejowej w Wilkowie na zakręcie koło parku. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że 
sprawa została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.  

 
Radny p. Jan Binerat kolejny raz poprosił o interwencję w sprawie naprawy dziur w drodze na 
skrzyżowaniu środkowym w Wojciechowie. Poinformował, że obecnie w dziurach znajduje się 
woda i to dodatkowo stwarza zagrożenie dla poruszających się drogą.  
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że 
sprawa została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała na jakim etapie jest zakończenie inwestycji pn.  
„Przebudowa drogi gminnej relacji Bukowie-Gorzesław”. Ponadto przypomniała, że złożyła do 
Gminy pismo w celu uzupełnienia oświetlenia w Bukowiu. Otrzymała odpowiedź, że zostanie 
to uwzględnione w projekcie budżetu na 2021 r. W związku z powyższym zapytała, czy to jest 
uwzględnione i jak Gmina planuje uzupełniać brakujące oświetlenie w poszczególnych 
miejscowościach.  
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że na 
wniosek Pani Radnej jest wykonany projekt na oświetlenie w Bukowiu od ronda w kierunku 
pierwszych zabudowań. W drugiej części projektu przewiduje się budowę oświetlenia poprzez  
zamontowanie punktu oświetleniowego przy ul. Kwiatowej w Bukowiu. Nie mniej jednak 
realizacja budowy oświetlenia ulicznego będzie odbywać się w kolejności według dat ważności 
pozwoleń budowlanych już wykonanych dokumentacji np. Wojciechów, Wilków ul. Akacjowa 
oraz po uzyskaniu od firmy Tauron wysokości środków z amortyzacji  oświetlenia ulicznego 
Gminy Wilków będą też wykonywane kolejne punkty oświetlenia ulicznego. 
Następnie Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformował w sprawie przebudowy 

drogi gminnej relacji Bukowie-Gorzesław, że wykonawca ma do wykonania jeszcze kilka 

rzeczy m.in. zjazd z lewej strony ale przy tych warunkach atmosferycznych nie będzie w stanie 
wykonać i Gmina też nie wyraża zgody ponieważ nie będzie pewności, co do jakości 
wykonania. Gmina terminu nie przesunęła, przesunięty jest tylko termin rozliczenia  
z Wojewodą Opolskim. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa 
poinformował, że były sporządzone protokoły odbioru zadania inwestycyjnego - trzy protokoły 
z którymi można zapoznać się w Urzędzie Gminy. 

 
Radny p. Rafał Smoleń w imieniu Rady Gminy w Wilkowie podziękował Radzie Powiatu 
Namysłowskiego za poparcie apelu dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego Namysłów 
– Wilków przy drodze wojewódzkiej nr 451 oraz zgłosił inicjatywę powstania „lodówki 
społecznej” dla osób potrzebujących. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował,  
że Gmina w tej sprawie skontaktuje się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Wilkowie. 
 
Radny p. Marcin Bochniak zapytał, czy Gmina zamierza odśnieżać drogi gminne. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował,  
że w dniu dzisiejszym zostały odśnieżone drogi gminne na osiedlu w Wilkowie natomiast  
w Idzikowicach konserwator pracujący w szkole posypał solą drogę wjazdową na osiedle. 
Ponadto Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa omówił 
zasady utrzymania dróg powiatowych.  
 
Radny p. Przemysław Bałachowski zgłosił potrzebę odśnieżenia dróg gminnych  
w miejscowości Pszeniczna. 

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
https://bip.wilkow.pl/5805/1538/ogloszenie-o-zmianie-umowy-przebudowa-drogi-relacji-bukowie-gorzeslaw.html
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Magdalena Łambucka  w swojej wypowiedzi odniosła się 
do odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy.  
 
Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał dlaczego wszystkie odpowiedzi na złożone interpelacje 
otrzymuje w ostatnim dniu terminu ustawowego lub jeden dzień po terminie oraz czym Pan 
Wójt się kieruje. 
 
Radna p. Irena Marszałek w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego p. Tadeusza Szkudlarskiego 
poinformowała, że ona również otrzymuje odpowiedzi w ostatnim dniu terminu. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował,  
że przekaże Panu Wójtowi sugestie Radnych. 
 
 

Radna p. Irena Marszałek zapytała jak wygląda sprawa realizacji instalacji gazu ziemnego na 
osiedlu w Wilkowie. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa omówił jak przebiega 
sieć gazu ziemnego na osiedlu w Wilkowie i jak będzie przebiegała w pozostałej części 
Wilkowa na poszczególnych ulicach. Ponadto poinformował, że gaz ziemny jest już 
doprowadzony 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. Poinformował, że będą również prowadzone rozmowy w sprawie 
podłączenia gazu ziemnego na pozostałe ulice Wilkowa oraz do innych miejscowości 
znajdujących się na terenie Gminy. 

 

Radny p. Rafał Smoleń zapytał, co w sytuacji jeśli było opóźnienie i ktoś nie złożył 
dokumentów to czy musi teraz bezpośrednio interweniować w PGNiG. 
 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że 
opóźnień nie będzie ponieważ w wydanych warunkach technicznych oraz umowach 
przyłączeń określony jest termin wykonania i  jest on dotrzymywany. Ponadto poinformował, 
że w Namysłowie przy ul. Bolesława Chrobrego znajduje się Biuro Obsługi Klienta, gdzie 
można uzyskach stosowne informacje.  

 

Radny p. Przemysław Bałachowski zapytał w sprawie budowy sieci światłowodowej na terenie 
gminy.  
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa 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. 
 

 

Ad.6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVII.128.2020 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok. 

 
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska, która 

poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje się zmiany w zakresie wydatków bieżących 
polegające na przesunięciu planu pomiędzy działami 750 – Administracja publiczna  
i 801 – Oświata i wychowanie w celu zabezpieczenia środków na doskonalenie i dokształcanie 
zawodowe nauczycieli. 
 
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
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Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt uchwały  
o zmianie uchwały Nr XVII.128.2020 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  29 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok. 
 
W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało – 12 Radnych,  
przeciw – 0, 
wstrzymało się od głosowania  –  0. 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr 4 do protokołu. 

 
Uchwała Nr XVIII.137.2021 r. o zmianie uchwały XVII.128.2020 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok, stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia  
wysokości tej opłaty. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki, który  poinformował, że  
w poniedziałek na wspólnym posiedzeniu Komisji, Rada Gminy zmierzyła się z dużym 
problemem dotyczącym podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Poinformował, że według kalkulacji sporządzonej przez Gminę stawki 
przedstawiają się w następującej wysokości tj.:  22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 
zamieszkałego nieruchomość, dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 5 oraz 13,00 zł 
miesięcznie od każdego następnego mieszkańca. Poinformował, że wie, że Gmina nie może 
zarabiać na odpadach komunalnych więc to jest tylko kalkulacja, która ma pokryć koszty. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Radni przedyskutowali i zdecydowali się na 
dopłatę do stawki oraz wypracowali nowe stawki opłat w wysokości tj.: 20,00 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca zamieszkałego nieruchomość, dla liczby mieszkańców mniejszej lub 
równej 5 oraz 11,00 zł miesięcznie od każdego następnego mieszkańca. Poinformował, że 
Radni stwierdzili, że zaproponowana podwyżka przez Wójta Gminy jest zbyt duża i  byłaby 
dużym ciężarem dla mieszkańców dlatego taka była decyzja Radnych. Radni liczą się z tym, 
że jeśli Gmina będzie dopłacać do kosztów związanych z odpadami komunalnymi to będziemy 
może też musieli zrezygnować z jakiś zaplanowanych już inwestycji. Ponadto poinformował, 
że pierwszym inicjatorem obniżenia zaproponowanych stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi był Radny p. Tadeusz Szkudlarski, którego poparli pozostali Radni.  
 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał jaki koszt poniosłaby Gmina, gdyby wysokość stawki 
uległaby zwiększeniu o 3 zł od każdego mieszkańca. 
 

Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska poinformowała, że rocznie Gmina musiałaby dopłacić 
ok. 50.000,00 zł. Poinformowała, że w trakcie roku będzie na bieżąco informowała Radnych  
o sytuacji finansowej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że jeśli Rada Gminy 
podejmie projekt uchwały ze stawką w wysokości 20,00 zł w tym:  zwolnienie w wysokości 1 zł 
dla osób posiadający kompostownik to prawdopodobnie będzie to najniższa stawka w 
powiecie namysłowskim. Następnie przedstawił aktualne stawki od jednej osoby za wywóz 
odpadów komunalnych w gminach ościennych obowiązujące od  1 stycznia 2021 r. 

Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że otrzymała od Pani Skarbnik Gminy kalkulację 
poniesionych kosztów za odpady komunalne i jeśli ktoś z Radnych jest zainteresowany to 
chętnie udostępni.  
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Sołtys Sołectwa Jakubowice p. Justyna Jurkowska zapytała od kiedy będą obowiązywać nowe 
stawki. 

Skarbnik Gminy p. mgr Alina Palińska poinformowała, że nowe stawki będą obowiązywały od 
1 marca 2021 r.  

Radny p. Jan Binerat w swojej wypowiedzi odniósł się do obowiązujących stawek za wywóz 
odpadów komunalnych w gminach ościennych. Stwierdził, że stawka w gminach ościennych 
jest zbliżona do stawki w naszej gminie tylko różnica jest w częstotliwości odbioru odpadów 
komunalnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że zgadza się z Radnym  
p. Janem Bineratem. Ponadto poinformował, że odczucie Radnych jest takie, że czujemy się 
niesprawiedliwie traktowani przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”.  
 

Radna p. Irena Marszałek w swojej wypowiedzi odniosła się do odbioru odpadów 
komunalnych ze spółdzielni mieszkaniowej. Stwierdziła, że mieszkańcy danej spółdzielni czy 
zarządcy nie mają wpływu jak są obsługiwani ponieważ umowę z Zakładem Wodociągów i 
Usług Komunalnych „EKOWOD” podpisuje Gmina, która jest stroną. Ponadto przypomniała, 
że wielokrotnie był zgłaszany problem związany z odbiorem odpadów komunalnych na 
zgłoszenie. Pomimo interwencji w dalszym ciągu pozostaje to bez odzewu. Zdaniem Radnej 
powinna być sporządzona notatka i przedłożona do Gminy, żeby wyciągnąć konsekwencje  w 
stosunku do firmy w formie np. kar. Ponadto Radna odniosła się do stanu technicznego 
kontenerów na odpady komunalne.  
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że 
kontenery są własnością np. gminy, spółdzielni mieszkaniowych i te podmioty odpowiedzialne 
są za ich stan. Następnie odniósł się do sprawy nie odbierania odpadów komunalnych na 
zgłoszenie. Poinformował, że jeśli nie odbierają zgodnie z zapisem umowy należy to zgłaszać 
do Gminy. Następnie w swojej wypowiedzi poruszył temat odbioru odpadów ze spółdzielni 
mieszkaniowej w Idzikowicach i stwierdził, że skoro nie ma informacji w tej sprawie od 
Zarządu Spółdzielni to sprawa wygląda dobrze. 
 
Radny p. Marcin Bochniak poinformował, że nie zgadza się z wypowiedzią Kierownika 
Referatu Gospodarki Komunalnej, że sprawa odbioru odpadów komunalnych z osiedla w 
Idzikowicach na zgłoszenie wygląda dobrze ponieważ posiada informację, że wielokrotnie 
Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zgłaszała odbiór odpadów na zgłoszenie lecz nie było 
to wykonane z powodu braku samochodu lub innego powodu. Ponadto przypomniał, że sam 
wielokrotnie na sesjach informował o tym problemie i otrzymywał odpowiedź od Pana Wójta 
Gminy, że wystarczy zgłosić telefoniczne. W związku z powyższym zapytał, czy Gmina może 
wspólnie z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie ustalić 
harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla spółdzielni mieszkaniowej. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że 
zorientuje się, czy jest taka możliwość i poinformuje w najbliższym czasie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

W  głosowaniu jawnym: 
za podjęciem uchwały głosowało –  10 Radnych,  
przeciw – 0. 
wstrzymało się od głosowania  – 2 Radnych. 
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Uchwałę podjęto większością głosów. 
 
Imienny wykaz głosowania Radnych zawarty jest w załączniku nr  4  do protokołu. 
 

 

Uchwała Nr XVIII.138.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty, stanowi załącznik nr  7  do protokołu. 

 
 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych 
w Gminie Wilków. 

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  
p. mgr Kazimierz Olchawa, który poinformował, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustalanie wysokości cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej należy do kompetencji organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Usługami takimi są usługi powszechnie 
dostępne, zaspokajające w sposób bieżący i nieprzerwany szczególne i kwalifikowane 
potrzeby ludności tj. potrzeby o charakterze użyteczności publicznej. Usługi cmentarne należą 
do tej kategorii usług. Przez miniony okres znacznie wzrosły koszty utrzymania cmentarza tj. 
sprzątania, wywozu nieczystości stałych, opłat za wodę i energię  itp. W świetle powyższego 
podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 
 
Radny p. Jan Binerat w swojej wypowiedzi stwierdził, że większość mieszkańców nie pamięta 
czy dokonywała opłaty za okres dwudziestu  lat korzystania z miejsca pod grób ziemny.  
W związku z powyższym zapytał czy będzie trzeba dopłacić wstecz jeśli minął okres 
dwudziestu lat, jeśli tak to czy będzie to stawka poprzednia czy obecnie obowiązująca. 
Ponadto poprosił o rozpropagowanie wśród mieszkańców tej informacji np. poprzez 
zamieszczenie informacji na cmentarzach.  
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że 
sprawa zostanie rozeznana pod względem prawnym i odpowiedź zostanie udzielona na 
następnej sesji. Ponadto poinformował, że zostanie opracowana informacja, która będzie 
umieszczona na tablicach ogłoszeń znajdujących na cmentarzach i w Gminnym Informatorze. 
 
Radna p. Irena Marszałek zapytała czy jest prowadzona szczegółowa ewidencja cmentarzy tj. 
jakie są zaległości za dany grób lub zarezerwowane miejsce pod grób, czy jest to opłacone, 
czy jest kontakt z tymi rodzinami. W jaki sposób jest to monitowane przez Gminę. Ponadto 
zapytała czy jest sporządzony plan, w którym uwzględniony jest podział na kwatery zgodnie z 
numeracją. 
 
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i BHP p. mgr Wiesław Kwiecień poinformował, że 
Gmina posiada plan sytuacyjny dla cmentarza w Bukowiu i w Wilkowie. Ponadto 
poinformował, że osobno są prowadzone księgi dla cmentarza w Bukowiu i dla cmentarza w 
Wilkowie,  
w których na bieżąco są uzupełniane i zaznaczane miejsca, które wykupiono ale również, 
które są zarezerwowane. Następnie odniósł się do sprawy zaległości. Poinformował, że jeśli 
osoby się zgłoszą wtedy są naliczone opłaty.  
 
Radna p. Irena Marszałek poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 
zgłosiła propozycję, aby w planach cmentarzy przewidzieć budowę kolumbarium. W związku z 
powyższym poprosiła o podjęcie działań i przedłożenie informacji Radnym. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował, że  
zostaną podjęte działania ponieważ przedłożona propozycja Pani Radnej jest dobrym 
wnioskiem.  



Strona - 9 
 

Radny p. Tadeusz Szkudlarski zapytał jak wygląda likwidacja grobu. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. mgr Kazimierz Olchawa poinformował,  
że zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, grób może być użyty do ponownego 
pochówku, jeśli po upływie dwudziestu lat nie zostanie dokonana kolejna opłata. Nie jest 
jednak tak, że zarządca cmentarza ma obowiązek likwidacji grobu, gdy nie ma wniesionych 
opłat, czyni się to dopiero gdy brakuje miejsca na terenie cmentarza. Ponadto Kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej poinformował, że pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy 
w Wilkowie wykonują prace porządkowe na terenie cmentarzy w tym miejsc opuszczonych i 
zapomnianych przez rodziny. Młodzież szkolna w ramach akcji organizowanych przez szkoły 
również dba o zapomniane i opuszczone groby. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Gminie Wilków. 

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 XVIII.139.2021 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach 
komunalnych w Gminie Wilków, stanowi załącznik nr  8 do protokołu. 
 

Ad.9. Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Hubicki poinformował, że protokół  
z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie zgodnie z procedurą wyłożony był do wglądu  
w biurze Rady i na obecnej sesji. 
Nie zgłoszono uwag do protokołu. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
 
W głosowaniu jawnym:  

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

 
Ad.10. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  
p. Grzegorz Hubicki podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął  
XVIII sesję Rady Gminy w Wilkowie. 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
Grzegorz Hubicki 

 

Protokołowała: 

Podinspektor ds. rady gminy 
 

Dorota Czarna 


