
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.485.2021 
WÓJTA GMINY WILKÓW 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wilków za 2020 rok 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Wilkowie raport o stanie Gminy Wilków za 2020 rok, stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Raport, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Wilków 
 
 

mgr Bogdan Zdyb 

 
1) zmany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 
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I. Położenie i powierzchnia gminy  

        Gmina Wilków położona jest w północno-zachodniej części województwa opolskiego  
w granicach administracyjnych powiatu namysłowskiego. Od strony południowo-wschodniej graniczy 
z Gminą Namysłów (woj.opolskie), od strony północnej z Gminą Dziadowa Kłoda (woj. dolnośląskie) 
a od strony północno-zachodniej z Gminą Bierutów (woj. dolnośląskie). 

Gmina Wilków zajmuje obszar 101 km2. W zasięgu administracyjnym gminy znajduje się 12 
sołectw: Bukowie z przysiółkiem Chrząstów, Dębnik, Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, Lubska, 
Młokicie, Pągów z przysiółkiem Pągówek, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków z przysiółkiem 
Wilkówek (Barski Dwór) i Wojciechów z kolonią Wojciechów. 
 
Mapa administracyjna Gminy Wilków 
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II. Mieszkańcy gminy 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 4348 osób, w tym 2159 
kobiet i 2189 mężczyzn. 
 
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

  liczba osób młodocianych w wieku przedprodukcyjnym do 17 roku życia wynosiła 823 osoby, 
w tym liczba dziewcząt 392, a liczba chłopców 431, 

  liczba osób dorosłych w wieku produkcyjnym wynosiła 2801, w tym liczba kobiet w wieku  
od 18 do 59 roku życia 1272 osoby, a liczba mężczyzn w wieku od 18 do 64 roku życia 
wynosiła 1529 osób, 

  liczba osób starszych w wieku poprodukcyjnym wyniosła 724 osoby, w tym liczba kobiet  
w wieku 60 lat i więcej 495, a liczba mężczyzn w wieku 65 lat i więcej wynosiła 229 osób. 

W okresie od 01.01. do 31.12.2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców w stosunku do 2019 roku 
zmniejszyła się o 26 osób. Na początku 2020 r. w gminie mieszkało 4374 osoby, a na koniec 2020 r. 
4348 osób.  

W ciągu roku zmarły 52 osoby, w tym 25 kobiet i 27 mężczyzn. 

W 2020 r. narodziło się w gminie 47 dzieci, w tym 21 dziewczynek i 26 chłopców. 

Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. był ujemny i wyniósł -5. 

Migracje przebiegały w kierunku miasta lub zagranicy i związane były głównie z pracą.  

Liczba ludności w podziale na poszczególne miejscowości: 

Miejscowość Liczba mężczyzn Liczba kobiet 

Bukowie 
334 330 

664 

Dębnik 
28 26 

54 

Idzikowice 
333 344 

677 

Jakubowice 
111 96 

207 

Krzyków 
122 99 

221 

Lubska 
106 103 

209 
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Młokicie 
98 93 

191 

Pągów 
207 209 

416 

Pielgrzymowice 
38 43 

81 

Pszeniczna 
96 89 

185 

Wilków 
547 544 

1091 

Wilkówek 
(Barski Dwór) 

23 28 

51 

Wojciechów 
146 155 

301 

Razem 2189 2159 

Ogółem 4348 

 

 

III. Finanse gminy 

Budżet Gminy został przyjęty uchwałą Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 r. W ciągu 2020 r. zmianie 
ulegały zarówno planowane dochody i wydatki oraz przychody budżetu. 

Po zmianach budżet gminy na 2020 r. zakładał dochody w kwocie 27.885.018,01 zł, w tym 
dochody majątkowe 1.771.473,94 zł oraz wydatki w kwocie 27.779.648,98 zł, w tym wydatki 
majątkowe 2.728.362,94 zł. 

W porównaniu z wielkościami planowanymi wykonanie budżetu kształtuje się następująco:  
1) dochody 28.128.075,72 zł, tj. 100,90% (w tym dochody bieżące 97,40%, a dochody majątkowe 
151,60%), 

2) wydatki 24.513.041,43 zł, tj.  88,20% (w tym: bieżące 91,80% , a majątkowe 55,20%). 

Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny przy jednoczesnym zachowaniu zasady 
uzyskania jak najlepszych efektów. Gmina przez cały okres sprawozdawczy zachowywała dobrą 
płynność finansową. Na dzień 31.12.2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.615.034,29 zł. 
Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 
5.184.500,00 zł, co stanowi 18,43% do wykonanych dochodów. 
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Do końca roku 2020 gmina spłaciła 940.000,00 zł kredytów i pożyczek i 101.968,15 zł odsetek. 
Relacja spłaconych kredytów wraz z odsetkami do wykonanych dochodów wynosi 3,70%.   

W zakresie wysokości zadłużenia i spłat kredytów Gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 6.414.61 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca wyniosły 5.590,20 zł. 

W 2020 r. gmina zrealizowała wydatki majątkowe na kwotę 1.507.002,14 zł. Były to projekty  
realizowane ze środków własnych oraz dofinansowane środkami zewnętrznymi. 

W gminie w roku 2020 realizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych: 

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi relacji Bukowie - Gorzesław” będzie kontynuowane w 2021r. 
W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 343.806,02 zł. Zadanie realizowano 
z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.  

2. Zakończono zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów". Poniesione 
wydatki w 2020 r. wynoszą 273.894,29 zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 

3. Kontynuowano zadanie, pn. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola 
w Idzikowicach”. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w  2021 roku. W 2020 r. wykonano 
wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 17.835,00 zł. 

4. Zadanie „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji 
gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla 
bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej" jest zaplanowane 
do realizacji w ramach partnerstwa z Gminą Pokój na lata 2022 i 2023.  

Realizowano również zadania ze środków własnych gminy  :  

Na zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” podpisano 
umowę na dofinansowanie ze środków europejskich. W roku 2018 wykonano dokumentację 
techniczną. Realizacja zadania została przesunięta na 2021 r. 

W zakresie wydatków bieżących największą pozycję w budżecie stanowią wydatki oświatowe  
oraz na pomoc społeczną.  

Łącznie na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w 2020 r. kwotę  9.622.621,45 
zł tj. 39,25%  wydatków ogółem. 

Subwencja oświatowa otrzymana w 2020 r. to kwota  4.986.743,00 zł w tym środki z rezerwy 
subwencji oświatowej otrzymane na złożony wniosek w 2020 r. wynoszą 75.000,00 zł oraz 29.500,00 
zł na wypłatę Rządowego wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną. 

Otrzymane w 2020 r. dotacje na zadania własne i zlecone gminie wynoszą 201.377,96 zł. 

W ramach wydatków bieżących realizowano w gminie następujące projekty edukacyjne: 

1. „Zdalna Szkoła” - projekt realizowany we wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy 
Wilków na kwotę 62.234,40 zł, 
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2. „Zdalna Szkoła Plus” - projekt realizowany we wszystkich szkołach podstawowych z terenu 
Gminy Wilków na kwotę 45.570,00 zł, 

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 7.403.250,95 zł, tj. 30,2% wydatków ogółem. Z kwoty  
tej dotacje na zadania własne i zlecone gminie stanowią 6.556.268,42 zł, natomiast środki własne 
846.982,53 zł.  

Na promocję gminy w 2020 r. wydano  37.564,33 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup 
kalendarzy i długopisów w ramach promocji gminy oraz na pokrycie kosztów publikacji Informatora 
Gminnego.  

W 2020r. na przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 gmina poniosła wydatki w łącznej 
kwocie 231.856,00 zł.  

W 2020r . realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W roku 2015  
Rada Gminy w Wilkowie podjęła uchwałę Nr V.21.2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W związku  
z powyższym wszystkie sołectwa podjęły uchwały o przyznanie z budżetu gminy środków  
na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Wszystkie zaplanowane przez sołectwa przedsięwzięcia 
zostały zrealizowane. Łącznie sołectwa wydatkowały 290.268,12 zł. Zadania bieżące zrealizowano  
na kwotę 201.451,41 zł, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę 88.816,71 zł. 

 

IV. Spółki komunalne i gminne jednostki organizacyjne 

1. W gminie nie funkcjonują samorządowe zakłady budżetowe oraz gminne spółki komunalne. Gmina 
posiada jednak udziały i akcje w następujących spółkach prawa handlowego: 

1) 2007 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Zakładzie Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD”  Sp. z o.o. w Namysłowie; 

2) 240 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każda w Namysłowskim Centrum Zdrowia – Spółka 
z o.o. w Namysłowie. W trakcie realizacji jest 30 akcji w wartości nominalnej 100 zł każda; 

3) 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w Krajowym Funduszu Poręczeniowym 
„Samorządowa Polska” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

4) udziały – dywidendy o wartości nominalnej 1.721,76 zł w  Banku Spółdzielczym w Namysłowie. 

2. W gminie funkcjonują niżej wymienione jednostki budżetowe. 

W poszczególnych jednostkach wykonanie wydatków przedstawia się następująco: 

 

L.p. Nazwa jednostki Plan 2020 
w zł. 

Wykonanie 2020  
w zł. 

% wyk. 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Wilkowie 2.091.668,01 1.799.896,33 86,05 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Idzikowicach 3.238.213,23 3.001.135,68 92,68 
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3. Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bukowiu 2.003.664.24 1.804.721,83 90,07 

4. Publiczne Przedszkole  
w Wilkowie 767.200,00 626.953,26 81,72 

 Razem: 8.100.745,48 7.232.707,10 89,28 

 

     3. Z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie uchwały Nr XXIX.231.2017 Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wilkowie (Dz.Urz. Woj. Opolskiego poz. 3097) funkcjonuje Gmina Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wilkowie jako instytucja kultury.  

Działalność prowadzona jest na podstawie umów użyczenia w obiekcie stanowiącym własność Gminy 
Wilków, położonym w Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 16 oraz w obiektach szkół podstawowych 
w Bukowiu i w Idzikowicach prowadzonych przez Gminę Wilków, na których został ustanowiony 
trwały zarząd. 

Na dzień 31.12.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie oraz  Filiach: w Bukowiu  
i w Idzikowicach zatrudnionych było 4 pracowników, łącznie w wymiarze 2,5 etatu. 

Na potrzeby działalności, zgodnie z uchwałą Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 r., przyznano Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wilkowie dotację podmiotową z budżetu Gminy Wilków w wysokości 
165.000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie na dzień 31 grudzień 2020 r. nie wykazuje 
żadnych należności  i zobowiązań. 

 
 
V. Mienie komunalne 
 
     W skład mienia komunalnego Gminy Wilków wchodzą środki trwałe takie jak: grunty 
zabudowane, przeznaczone pod zabudowę i niezabudowane, udziały w  budynkach mieszkalnych, 
użytkowych, gospodarczych i usługowych, budowle i urządzenia budowlane oraz przedmioty 
nietrwałe: wyposażenie urzędu gminy, świetlic, przedszkoli, remiz OSP.  
W większości mienie zostało nabyte z mocy prawa w wyniku inwentaryzacji mienia państwowego  
na podstawie 21 decyzji Wojewody Opolskiego, część została przejęta na wniosek jako darowizna  
od Agencji Nieruchomości Rolnych, a część nabyta w obrocie cywilno-prawnym na podstawie aktów 
notarialnych.   

I.1. Zasób nieruchomości stanowiących mienie  komunalne Gminy Wilków na dzień 31.12.2020 r. 
wynosi 290,8776 ha.  

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1990 z późn.zm.) : 
 
- do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności 
gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użyczenie, 
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- gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej 
działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego,  
raz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych 
celów publicznych, 
 
- podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 
W świetle przepisu art. 25 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem 
nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Gospodarowanie zasobem polega 
w szczególności na wykonywaniu czynności: 
- ewidencjonowania nieruchomości, 
- zapewnienia wyceny tych nieruchomości, 
- sporządzania planu wykorzystania zasobu, 
- zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 
- naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych 
należności, 
- współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują 
nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
- zbywania oraz nabywania, za zgodą rady gminy, nieruchomości wchodzących w skład zasobu, 
- wydzierżawiania, wynajmu i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym 
umowy zawierane na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymagają zgody rady gminy, 
- podejmowania czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących 
własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach o zapłatę należności  
za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia,  
stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie oraz o wpis  
w księdze wieczystej, 

Nieruchomości w gminnym zasobie mają różne przeznaczenie i funkcje, określone w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, w tym: niezabudowane a przeznaczone pod 
mieszkalnictwo, usługi i inną działalność gospodarczą, infrastrukturę techniczną, drogi publiczne 
gminne, ciągi piesze, pod projektowane drogi, tereny zieleni i stref ochronnych, sportu i rekreacji,  
pod lokalizację obiektów kościelnych i sakralnych, zabudowane gminnymi budynkami użytkowymi, 
mieszkalnymi i użyteczności publicznej. 

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu zostały zewidencjonowane w grupach według 
ich przeznaczenia, funkcji i sposobu wykorzystywania, co ułatwia dokonywanie analiz posiadanych 
zasobów i daje czytelniejszy obraz przy wyborze kierunków i form ich zagospodarowania  
oraz wykorzystywania w sposób następujący: 

- 20,7347 ha gruntów rolnych, 

- 3,2918 ha gruntów stanowiących łąki, 

- 4,8320 ha gruntów stanowiących pastwiska, 

- 34,8457 ha gruntów stanowiących rowy i stawy, 

- 13,3640 ha gruntów stanowiących tereny zabudowane, 
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- 7,0975 ha gruntów stanowiących parki i grunty leśne, 

- 4,0500 ha gruntów stanowiących nieużytki, 

- 182,7122 ha gruntów stanowiących drogi, 

- 17,7231 ha gruntów stanowiących boiska i cmentarze, 

- 2,2266 ha gruntów pozostałych. 

 
Rozdysponowanie gruntów według użytkowania: 
 

1) prawem użytkowania wieczystego objęte są grunty obejmujące 3,8352 ha, które są 
użytkowane przez siedem osób fizycznych oraz trzy spółki; 
 

2) w trwały zarząd przekazane są nieruchomości obejmujące 3,7847 ha dla:  Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wilkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Idzikowicach, Publicznego Przedszkola w Wilkowie; 

 
3) w użyczenie przekazane są nieruchomości obejmujące 4,6313 ha, dla Gminnej Biblioteki 

Publicznej oraz jej Filii, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych, 
Kół Wędkarskich oraz Związku Hodowców Gołębi Pocztowych; 

 
4) wydzierżawiana jest powierzchnia gruntów obejmująca 26,0682 ha, które objęte są 104 

umowami dzierżawy, w tym 25 umów zawartych zostało w 2020 r. Są to głównie tereny 
przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę oraz grunty 
przeznaczone pod drogi użytkowane rolniczo; 

 
5) pozostałe nieruchomości obejmujące powierzchnię 252,2582  ha są w bezpośrednim zarządzie 

gminy, a są to grunty stanowiące drogi gminne, drogi transportu rolnego, drogi wewnętrzne, 
rowy, nieużytki, lasy i grunty leśne, parki, tereny zadrzewione, cmentarze,  tereny rekreacyjne.   

  
2. Mienie w całości stanowi własność Gminy Wilków. 

 
3. WYKAZ  MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r. 

OŚWIATA 
Lp. Grupa, podgrupa Nazwa środka trwałego Wartość w zł 
1. Gr.I podgr. 10 Budynki 7.324.473,38 
2. Gr.II podgr. 29 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.602.767,73 
3. Gr.IV podgr.49 Komputery 174.117,93 
4. Gr.V podgr. 53 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 51.282,96 
5. Gr.VIII podgr.80 Kserokopiarki, kosiarki traktorki 34.866,10 
6. Gr.VI   podgr.62 Urządzenia techniczne 76.026,27 

Razem: 9.263.534,37 
 
URZĄD  GMINY 
Lp. Grupa, podgrupa Nazwa środka trwałego Wartość w zł 
1. Gr.I podgr. 10 Budynek Urzędu  1.022.243,10 
2. Gr.III podgr. 29 Kocioł  miałowy wodny 0 
3. Gr.IV podgr.49 Komputery + programy komputerowe 161.477,53 
4. Gr.VIII podgr.80 Wyposażenie techniczne biur 13.302,62 
5. Gr.VI podgr.62 Urządzenia techniczne 7.561,56 

Razem: 1.204.584,81 
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MIENIE  KOMUNALNE 
Lp. Grupa, podgrupa Nazwa środka trwałego Wartość w zł 
1. Gr.I podgr. 10 Budynki   178.062,22 
2. Gr.II podgr. 29 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22.578.772,76 
3. Gr.VII podgr.74 Środki transportu 338.998,57 
4. Gr.VIII podgr.80 Traktor-kosiarka 14.999,00 

Razem: 23.110.832,55 
 
STRAŻE 
Lp. Grupa, podgrupa Nazwa środka trwałego Wartość w zł 
1. Gr.I podgr. 10 Remizy 707.245,54 
2. Gr.II podgr. 29 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 33.214,23 
3. Gr.IV podgr.44 Maszyny, urządzenia i aparaty 26.717,60 
4. Gr.VII podgr.74 Środki transportu 316.392,15 

Razem: 1.083.569,52 
 
DOM  KULTURY 
Lp. Grupa, podgrupa Nazwa środka trwałego Wartość w zł 
1. Gr.I podgr. 10 Budynki  świetlic 3.280.843,25 
2. Gr.II podgr. 29 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 63.487,02 
3. Gr.V podgr.57 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 41.875,73 
4. Gr.VIII podgr.80 Zestaw nagłaśniający, kserokopiarka 24.330,09 

Razem: 3.410.536,09 
 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Lp. Grupa, podgrupa Nazwa środka trwałego Wartość w zł 
1. Gr.IV. podgr.49 Komputery  45.171,96  

 
RADY SOŁECKIE 
Lp. Grupa, podgrupa Nazwa środka trwałego Wartość w zł 
1. Gr.I podgr. 10 Budynki   79.327,64  
2. Gr.II podgr. 29,29 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 630.135,17 
3. Gr.VIII podgr.80 Sprzęt muzyczny, kosiarka 29.998,00 

Razem: 739.460,81 
 
GRUNTY 
Lp. Grupa, podgrupa Grunty Powierzchnia Wartość w zł 
1. Grupa   0 Grunty  290,8776 ha 1.984.591,30 

Ogółem wartość mienia komunalnego: 40.842.281,41 

 
 
II. 1.  Mienie komunalne nie jest obciążone zastawem bankowym ani hipotecznym. 
 
2. Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie  
    w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem bądź użyczenie. 
 
 
III. Ruch mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawia się 
następująco: 
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1. Zbyto w drodze bezprzetargowej udział w ¼ części nieruchomości, położonej  
w Wojciechowie, obejmującej działki nr 213 o pow. 0,2900 ha i nr 214 o pow. 0,5100 ha 
zapisane w księdze wieczystej nr OP1U/00002082/2 dla współwłaściciela tej nieruchomości. 
 

2. Nabyto nieruchomość obejmującą działkę nr 1037/13 o pow. 0,0416 ha położoną w Wilkowie, 
stanowiącą grunty na poszerzenie pasa drogi wewnętrznej. 
 

3. Ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących 
działki budowlane na osiedlu domków jednorodzinnych w Wilkowie. Sprzedano dwie działki 
nr 1668/11 o pow. 0,1024 ha i nr 1668/12 o pow. 0,1025 ha z zastosowaniem 30% bonifikaty 
dla osób, które nie ukończyły 40 lat i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem 
mieszkalnym.  
 

4. W trakcie jest  procedura związana z przejęciem  udziałów w nieruchomościach obejmujących 
działki nr  171/14 o pow. 0,0700 ha,  171/24 o pow. 0,0900 ha   171/37 o pow. 0,0500 ha,  
171/51 o pow. 0,0400 ha i 171/57 o pow. 0,0100 ha zapisanych w księdze wieczystej   
nr KW OP1U/00037151/1 stanowiących drogi wewnętrzne w obrębie zabudowy 
mieszkaniowej. 
 

5. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących działki 
budowlane nr 1034/12 i 1034/13 przy Al. Róż i w drugiej linii zabudowy w stosunku  
do ul. Al. Róż w Wilkowie. Przetarg został odwołany 26 marca 2020 r. zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

 
6. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych 

jako działka 8/2 o pow. 0,9726 ha oraz działka nr 8/3 o pow. 3,6074 ha, położonych  
w Krzykowie. Brak ofert kupna. 
 

7. Rozpoczęta  jest procedura zakupu nieruchomości obejmującej działkę niezabudowaną nr 44/1 
o pow. 0,0499 ha położoną w Pszenicznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej stanowiącej drogę wewnętrzną. 

 
8. Rozpoczęta jest procedura związana z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Gminy Wilków 

nieruchomości niezabudowanej, obejmującej część działki nr 11/14 km. 2, po podziale 
geodezyjnym około 0,0962 ha, położonej w Jakubowicach zapisanej w KW nr 
OP1U/00085395/4. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest droga dojazdowa  
do zabudowań mieszkalnych  z działki przyległej nr 11/1. W zamian Gmina Wilków przekaże 
nieruchomość obejmującą działkę nr 29 km. 2 o pow. 0,4100 ha stanowiącą drogę transportu 
rolnego, położoną w Jakubowicach, która jest obecnie dzierżawiona przez Spółkę.  

 
9. Użyczono udział w nieruchomości niezabudowanej, obejmującej działkę nr 171/58  

o pow. 0,1900 ha, położoną w Wilkowie celem uporządkowania i zagospodarowania 
przedmiotowej nieruchomości. 

 
10. Na bieżąco sporządzane są umowy dzierżawy dla dotychczasowych użytkowników gruntów, 

oraz sporządzane nowe umowy, aneksy do umów  dzierżawy i użyczenia.  
 

11. Na bieżąco sporządza się deklaracje oraz korekty na podatek od nieruchomości  oraz podatek 
leśny na  grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wilków. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0E5E6CE3-EF01-4547-8949-73C7B0C67316. podpisany Strona 12



 
IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych to kwota 
136.435,11 zł, w tym: 
 
-  z  dzierżawy gruntów mienia gminnego i czynsze   38.327,14 zł, 
- z  opłat za wieczyste użytkowanie gruntów               7.757,97 zł, 
-  ze sprzedaży działek                           90.350,00 zł. 
   
 
 
Charakterystyka infrastruktury komunalnej 
 
1. Sieć wodociągowa 

Właścicielem sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilków  jest  EKOWOD  Spółka z o.o. Zakład 
Wodociągów i Usług Komunalnych w Namysłowie. Z sieci wodociągowej korzysta 100 % 
mieszkańców Gminy Wilków. 
W 2020 r. nie wykonano budowy nowych sieci, natomiast prace modernizacyjne i naprawcze  
na istniejącej sieci wodociągowej wykonywane są przez Zakład na bieżąco, 
 
2. Odprowadzanie ścieków  

Sieć sanitarno-kanalizacyjna znajduje się w miejscowościach: Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, 
Pągów i Wilków.   
Sieć zlokalizowana w miejscowościach Pągów, Krzyków i Wilków, umową z dnia 17.12.2019 r. 
została przekazana w dzierżawę do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”  
ul. Mariańska 2 w Namysłowie. W związku z powyższym na terenie Gminy Wilków ww. Zakład  
jest administratorem  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  
Większość nieruchomości wyposażona jest w zbiorniki wybieralne – szamba, wywozem których 
zajmuje się  firma MBK-Consulting  Maciej Mazik,   Bukowa Śląska  55, 46 – 100 Namysłów, firma  
„ATRANS” HANDEL I USŁUGI  Mazik  Arkadiusz ul. Gałczyńskiego 45, 46-100 Namysłów oraz  
Eko-Star Łukasz Grabiec, Krzemieniec 20, 46-100 Namysłów.  
Część nieruchomości wyposażona jest w przydomowe oczyszczalnie ścieków, które są  
w bezpośrednim nadzorze ich właścicieli. Na terenie miejscowości Wilków plan zagospodarowania 
przestrzennego narzuca obowiązek podłączenia się do kanalizacji sanitarnej i uniemożliwia budowę 
nowych przydomowych oczyszczalni ścieków.  
W 2020 r. wybudowano nową sieć sanitarno-kanalizacyjną  przy ul. Akacjowej w Wilkowie  
do podłączenia domków jednorodzinnych na powstającym tam osiedlu.  
Na etapie projektowania jest sieć kanalizacyjna w miejscowości Pszeniczna. 
 
3. Sieć gazowa 
 
W 2020 r. została wykonana sieć gazowa na odcinku Namysłów-Wilków. Budynek Urzędu Gminy 
został podłączony do sieci gazowej. Mieszkańcy mogą składać wnioski o wydanie warunków 
przyłączenia do sieci gazowej.  
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4. Drogi w zarządzie gminy 
 
Przez teren gminy przebiegają drogi gminne o statusie dróg publicznych w obrębie miejscowości: 
Bukowie, Lubska, Krzyków, Pągów, Pszeniczna, Wilków i Wojciechów. 
Pozostałe drogi będące w zarządzie gminy mają charakter dróg transportu rolnego i dróg 
wewnętrznych. 

Gmina sukcesywnie przeprowadza remonty dróg gminnych, wewnętrznych oraz transportu 
rolnego poprzez równanie ich z uzupełnieniem ubytków w nawierzchniach kruszywem łamanym  
we wszystkich miejscowościach. 

  W 2020 r. przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Idzikowice - droga wykonana  
z nawierzchni asfaltowej oraz wybudowano drogę z nawierzchni asfaltowej relacji Bukowie- 
Gorzesław. 

W 2020 r. na budowę i remont dróg oraz zakup kruszywa zostały poniesione wydatki  
w kwocie 1.854.582,68 zł.   
W celu poprawienia przejazdów oraz dojazdów do zabudowań  mieszkalnych drogi będą sukcesywnie 
utwardzane kostką brukową lub nawierzchnią asfaltową. Trwają prace planistyczne mające na celu  
przejęcie gruntów pod budowę ścieżki rowerowej i drogi zjazdowej wewnętrznej od osiedla domków 
jednorodzinnych w Wilkowie do połączenia z Namysłowem. 
Rodzaje nawierzchni dróg gminnych: 

  asfaltowe 5 szt.  
  kostka betonowa 1 szt.  
  tłuczniowe 10 szt.  

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych 
  asfaltowe  23 szt. 
  kostka betonowa 8 szt. 

 
5. Oświetlenie uliczne 
Na terenie całej gminy zlokalizowane są 563 słupy oświetleniowe – wszystkie lampy są lampami 
energooszczędnymi.   
W trakcie eksploatacji przeprowadzane są  na bieżąco prace konserwacyjne.   

6. Cmentarze        

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Bukowiu  i  Wilkowie, na których   
zlokalizowane są obiekty stanowiące budynki kaplic. Na bieżąco przeprowadzane są prace 
porządkowe tych terenów oraz wycinka drzew i krzewów stwarzających zagrożenie.  
Na cmentarzu w Wilkowie została wykonana nowa brama wjazdowa wraz z furtką. 

7. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia 

Gmina posiada na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych w Bukowiu  
i w Wilkowie, wyposażone w boksy garażowe, pomieszczenia świetlic z zapleczem socjalnym. 

Budynki świetlic wiejskich zlokalizowane są w: Jakubowicach, Pągowie, Pszenicznej, 
Pielgrzymowicach, Wilkowie, Wojciechowie.   

Place zabaw dla dzieci z miejscem do grillowania oraz altankami, na bieżąco są zabudowywane 
dodatkowymi urządzeniami zabawowymi oraz sportowymi do ćwiczeń. Place w większości posiadają 
ogrodzenie i rozlokowane są w miejscowościach: Bukowie (dwa place), Dębnik, Idzikowice, 
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Jakubowice, Krzyków (dwa place), Lubska, Młokicie, Pągów, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków 
(dwa place), Wojciechów.   
W 2020 r. każdy w ww. placów  został doposażony w nowe urządzenie zabawowe lub siłowe. 

Boiska sportowe usytuowane są w miejscowościach: Bukowie, Idzikowice, Pągów, Pszeniczna, 
Lubska, Wojciechów, Pielgrzymowice i Wilków (dwa boiska sportowe).  

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 
 
Gmina Wilków w 2020 roku przystąpiła do projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - 
Opolskie w latach 2020-2022 polegającego na udzielaniu JST pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w  zakresie 
realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Przez okres 3 lat, 
w każdym roku (tj.: 2020 r., 2021 r., 2022 r.) Wójt Gminy składa jeden wniosek opiewający na cztery 
projekty dla czterech sołectw. Gmina łącznie otrzyma z  budżetu województwa kwotę ok. 60.000,00 zł 
na realizację małych projektów w naszych sołectwach. 
Inwestycje zrealizowane w roku 2020: 
Dębnik: 

  Doposażenie altany rekreacyjnej, 
  Zakup kostki brukowej betonowej wraz z materiałami, 
  Wykonanie 2 szt. stołów oraz 4 szt. ławek z drewna, 
  Zakup farb do pomalowania altany oraz stołów i ławek. 

Lubska: 
  Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej oraz 

huśtawki wagowej. 
Młokicie: 

  Zakup sprzętu i doposażenie placu rekreacyjnego. 
Pielgrzymowice: 

  Zakup klimatyzatora z funkcją grzania i usługą montażu w świetlicy wiejskiej. 
 
 
VI. Gospodarka komunalna  
 
Realizacja polityk, programów i strategii:  
 
● Strategia rozwoju Gminy Wilków na lata 2017 - 2027   
 
Opracowany dokument jest dokumentem strategicznym, przyczyniającym się do zrealizowania 
najistotniejszych celów gminy. Strategia Rozwoju Gminy Wilków jest wymaganym opracowaniem        
w przypadku starania się o środki strukturalne Unii Europejskiej. 
Głównym celem Strategii jest określenie potrzeb inwestycyjnych a ich  uzasadniona realizacja jest 
określona wg sklasyfikowania uzależnionego od stopnia ważności.  
Dokument ten został stworzony przy współudziale partnerów społeczno-gospodarczych i stał się 
istotnym wkładem w budowę społeczeństwa obywatelskiego. 
Najważniejszym celem  jest zgromadzenie środków na strategiczne cele i działania samorządu 
lokalnego, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym  harmonogramem działań i hierarchii ich 
ważności. Dokument ten ma służyć koncentracji środków i efektywności ich wykorzystania. Strategia 
będzie  realizowana w wieloletniej perspektywie czasowej, co umożliwi samorządowi gminy Wilków  
wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych również w kolejnych okresach programowania.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0E5E6CE3-EF01-4547-8949-73C7B0C67316. podpisany Strona 15

http://wilkow.pl/4469/225/strategia-rozwoju-gminy-wilkow-na-lata-2017-2027.html


W ramach niniejszego dokumentu zrealizowano zadania w zakresie:  
- poprawy stanu technicznego dróg, chodników oraz modernizacji oświetlenia ulicznego,  
- budowy oraz wytyczenia ścieżek rowerowych, 
- rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
- podniesienia stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej oraz dostosowania ich              
 do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- promowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 
- organizacji imprez integracyjnych mieszkańców, 
- promowania działań na rzecz likwidacji niskiej emisji zawartych w Programie Gospodarki 
Niskoemisyjnej, 
- usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, 
- doposażenia placówek kulturalno-oświatowych, 
- budowy oraz remontów niezbędnej infrastruktury oświatowej, w tym infrastruktury sportowej, 
- rozszerzenia oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych o atrakcyjne zajęcia dodatkowe, 
- promocji Gminy w oparciu o istniejące zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze, 
- współpracy z innymi samorządami, 
- podnoszenia kwalifikacji kadr administracji publicznej, 
- intensyfikacji promocji gospodarczej w celu pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, 
- wdrażania polityki ładu przestrzennego, 
- rozwijania lokalnej przedsiębiorczości. 
 
● Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków   
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków jest dokumentem strategicznym, opisującym 
kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji 
gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia 
efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych 
użytkowników energii. 
Na zakres tematyczny i strukturę dokumentu w dużej mierze wpływ miały wytyczne Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wskazały wymagania wobec dokumentu.  
Cele strategiczne założone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej są zbieżne z celami dokumentów 
wyższego szczebla i obejmują: 

  poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Wilków, 
  stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawę dostępu 

do informacji o środowisku i jego ochronie, 
  zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju gospodarczego gminy, w tym 

właściwą lokalizację przestrzenną inwestycji, 
  skuteczne wdrażanie mechanizmów prawnych, finansowych i ekonomicznych zapewniających 

efektywną i terminową realizację założonych celów ekologicznych. 
 
Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych elementów programów Unii Europejskiej w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020, w których podkreśla się rolę samorządów lokalnych  
w aktywnym przeciwdziałaniu globalnym zmianom klimatu. Dzięki temu jednostki samorządu 
terytorialnego stają się bezpośrednim partnerem władz krajowych w realizacji celów Pakietu 
Energetyczno-Klimatycznego oraz Polityki Energetycznej Polski. Gospodarka niskoemisyjna  
to gospodarka wykorzystująca energię i materiały w sposób efektywny, to znaczy zapewniający 
maksymalizację wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii i materiałów. 
Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i organizacja działań 
podejmowanych przez Gminę Wilków odnośnie rozwoju społeczno – gospodarczego, które mogą 
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zostać podjęte w przyszłości celem poprawy stanu środowiska naturalnego z wykorzystaniem 
zewnętrznych źródeł finansowania. Posiadanie przez Gminę Wilków opracowanego według 
określonych wytycznych PGNu jest warunkiem niezbędnym przy aplikowaniu o środki  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Ponadto 
posiadanie PGN może ułatwić gminie, przedsiębiorcom czy mieszkańcom aplikowanie o inne środki 
zewnętrzne.  
W ramach dokumentu została opracowana dokumentacja, na podstawie której zrealizowano zadanie  
pn.: „Przebudowa drogi w Idzikowicach” a do realizacji zostało zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy  
w Wojciechowie wraz z termomodernizacją”. 
 
● Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków na lata 2013-2032 
 
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków na lata 2013-2032”  
w dalszej części zwany „Programem” określa następujące cele: 

  usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy,  
  minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu   

na terytorium Gminy, 
  likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

Przedstawione cele są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem określonym w programach różnych 
szczebli (krajowym, wojewódzkim).  
W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, 
opracowano listę działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne (z podaniem harmonogramów 
realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). 
Realizacja tych działań umożliwi spełnienie obowiązujących  i przewidywanych wymogów prawnych, 
uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki wyrobami azbestowymi oraz poprawę jakości 
środowiska na terenie gminy.  
       Zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków na lata 
2013-2032” prowadzona jest na bieżąco aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest  
na terenie gminy Wilków (eternitowego pokrycia dachowego). Sporządzane jest roczne sprawozdanie   
w Bazie Azbestowej, która jest narzędziem do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych  
z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Baza jest prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju   
i stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.  
W 2020 r. Gmina Wilków starała się o udzielenie pomocy finansowej, którą otrzymała  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na 
przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
na terenie województwa opolskiego – zadanie pod nazwą  „Unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Wilków”.   
W związku z powyższym do Urzędu Gminy w Wilkowie wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie  
do demontażu pokrycia dachowego eternitem. 
Umowa dotacji została podpisana w dniu 06 sierpnia 2020 r.  
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 4496,10 w tym: 
 - dotacja ze środków  NFOŚiGW (20%) –  2248,05 zł, 
 - dotacja ze środków  WFOŚiGW w Opolu  (20%) –  2248,05 zł, 
 - środki własne Gminy Wilków (60%) – 6744,14 zł. 
Usunięto 15,46 Mg wyrobów zawierających azbest z 16 posesji. 

Na zakres wykonywanych prac składało się wykonanie demontażu wyrobów zawierających 
azbest i odbiór wyrobów zawierających azbest (dotyczy wyrobów wcześniej zdemontowanych)  
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oraz unieszkodliwianie tych wyrobów.  
Na podstawie przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji obiektów zlokalizowanych na terenie 

Gminy Wilków (stan na 15.03.2020 r.) określono, że na terenie gminy występuje ok. 470 ton wyrobów 
azbestowych.   

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków zgodnie  z zapisami 
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” powinien być zakończony do dnia  
31 grudnia 2032 r. 

● Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt               
na terenie Gminy Wilków w 2020 roku 

Zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wilków, mieszkańcy zgłaszają do Urzędu Gminy problemy z psami, które posiadają 
właściciela i z psami, które są bezpańskie.   
W przypadku kiedy znany jest właściciel interweniują pracownicy Urzędu Gminy. Zdarzają się 
sytuacje kiedy interwencje nie przynoszą rezultatów, wówczas sprawa przekazywana jest na policję. 
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściciela błąkającego się psa, sporządzane jest zgłoszenie do firmy, 
która prowadzi działalność polegającą na wyłapywaniu bezdomnych psów i przekazaniu  
ich do schroniska lub odpowiedniej fundacji zajmującej się wyszukiwaniem nowych właścicieli. Koszt 
całego przedsięwzięcia dla jednego psa kształtuje się w granicach  2.000 zł.  
  W 2020 r. z terenu Gminy Wilków został odłowiony i zabrany 1 bezpański pies  
a 4 były leczone. Dokonano sterylizacji 3 kotów, leczenia i odrobaczania 6 oraz zakupiono karmę  
dla kotów - ogólny koszt 5068,23 zł.   
Wyłapaniem, transportem i przekazaniem pod dalszą opiekę bezdomnych zwierząt zajmowała się 
firma Gabrieli Bartoszek tj.: Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych 
„GABI” Gabriela Bartoszek,  ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, z którą została podpisana stosowna 
umowa w tym zakresie.  
     Została również zawarta umowa pomiędzy Gminą Wilków a Andrzejem Bończakiem, Januszem 
Murzyńskim, Piotrem Skrzypczakiem prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej pod nazwą „ARKA” s.c. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, w zakresie świadczenia usług 
lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Wilków.  
 
● Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków  
 
W celu utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości wchodzących terytorialnie w skład 
gminy Wilków, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed 
zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania na zasadzie powszechnie 
obowiązujących przepisów gminnych regulamin dotyczący zasad gromadzenia, usuwania  
i unieszkodliwiania odpadów stałych i płynnych, utrzymania porządku i czystości, utrzymywania 
zwierząt domowych i gospodarskich. Regulamin określa w szczególności: 
  wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie każdej nieruchomości w gminie, 
  rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 
  częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 
  maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych  

do składowania na składowiskach odpadów, 
  inne wymagania wynikające z wojewódzkiego  planu gospodarki odpadami, 
  obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, 
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  wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania, 
  wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej. 
 

Gospodarka mieszkaniowa  

Gmina Wilków nie posiada gminnego zasobu mieszkaniowego i socjalnego. 

Infrastruktura drogowa i transport 

Infrastruktura drogowa w gminie w 2020 r. obejmowała: 
- 16 dróg kategorii gminnej, w tym: 5 o nawierzchni asfaltowej, pozostałe: o nawierzchni tłuczniowej 
10 i z kostki brukowej 1.  
Pozostałe drogi będące w zarządzie Gminy Wilków są drogami dojazdowymi do gruntów rolnych 
(drogi wewnętrzne) o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, asfaltowej oraz z kostki brukowej.  
- przez Gminę Wilków przebiega droga wojewódzka 451 na trasie Namysłów-Bierutów, w obrębie 
miejscowości Wilków, Wojciechów, Pielgrzymowice, Bukowie, 
- drogi powiatowe, łączące wszystkie miejscowości w Gminie Wilków.  
Największy odsetek dróg publicznych w gminie stanowią drogi powiatowe, których długość na terenie 
gminy stanowi 59,00 km. Długość dróg gminnych to 16,64 km zaś drogi wojewódzkiej 8,7 km. 
Długość dróg wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych wynosi 224,6 km.  
Większość dróg gminnych to drogi o nawierzchni gruntowej, z odcinkami nawierzchni ulepszonej  
lub tłuczniowej. Ich utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Wilków. Za utrzymanie  
dróg powiatowych odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie, a za utrzymanie drogi 
wojewódzkiej – Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Oleśnie. 

 Gmina Wilków nie zarządza zbiorowym transportem, natomiast prowadzony jest dowóz uczniów          
do szkół podstawowych i przedszkoli zlokalizowanych na jej terenie.  
Wykonawca tych przewozów wyłaniany jest co roku w drodze przetargu nieograniczonego                        
na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

    Głównym elementem układu kolejowego w gminie Wilków jest pierwszorzędna linia znaczenia 
krajowego nr 143 relacji Kalety – Wrocław, przebiega przez teren gminy na długości ok. 8,4 km. 
 
 
VII. Ochrona środowiska 
 
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 
      Długość czynnej sieci wodociągowej w 2020 r. wynosi 62,40 km. Stanowi to 100% 
zwodociągowania Gminy Wilków. 

Ogólnie sieć kanalizacyjna na terenie gminy Wilków wynosi 34,01 km i stanowi to 50% 
skanalizowania Gminy Wilków (miejscowości: Wilków, Krzyków, Pągów, Idzikowice, Jakubowice). 
Zakład Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych „EKOWOD”  w Namysłowie jest administratorem  
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 
Gospodarka odpadami komunalnymi.  

Wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie gminy w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe,  zajmuje się  EKOWOD  
Spółka z o.o. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Namysłowie. 
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Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostały wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane 
oraz worki do zbierania odpadów w sposób  selektywny. W zabudowie wielorodzinnej zarówno 
odpady zmieszane, jak i zbierane selektywnie gromadzone są w pojemnikach.   

W ramach edukacji ekologicznej mieszkańcom gminy przekazywane są ulotki informacyjne  
z przypomnieniem zasad prawidłowego korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
oraz konieczności zgniatania plastikowych butelek przed wrzuceniem ich do odpowiednich 
pojemników. 

   Wiosną i jesienią przeprowadzana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, a w miesiącu 
wrześniu z udziałem dzieci i młodzieży miejscowych szkół odbywa się akcja „Sprzątanie Świata”.   

 W przypadku dodatkowych ilości odpadów selektywnie zbieranych mieszkańcy gminy mogą 
korzystać, w ramach własnego transportu,  z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) usytuowanego w Namysłowie przy ul. Grunwaldzkiej.   

W 2020 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów komunalnych.  
 
W 2020 roku na 1 mieszkańca gminy przypadało 40 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
oraz 150 kg zmieszanych odpadów komunalnych.  

 
 
Ewidencja deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Miejscowość 

Liczba złożonych 
deklaracji 

Liczba wystawionych 
deklaracji 

Procentowy wskaźnik 
złożonych deklaracji 

2020 rok 2020 rok 2020 rok 

Bukowie 171 - 100 % 
Dębnik 21 - 100 % 
Idzikowice 88 - 100 % 
Jakubowice 57 - 100 % 
Krzyków 63 - 100 % 
Lubska 61 - 100 % 
Młokicie 45 - 100 % 
Pągów 83 - 100 % 
Pielgrzymowice 23 - 100 % 
Pszeniczna 20 - 100 % 
Wilków 335 - 100 % 
Wilkówek (Barski Dwór) 19 - 100 % 
Wojciechów 89 - 100 % 

Razem: 1075 - 100 % 
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Informacja o odebranych odpadach komunalnych z terenu Gminy Wilków  
 

Gmina Wilków 
Rodzaj gminy: Wiejska 

 

Liczba mieszkańców gminy lub związku międzygminnego 

w 1995 r. zgodnie 
z danymi GUS 

w roku 2020, zgodnie z danymi 
pochodzącymi z rejestru 

mieszkańców gminy 

w roku 2020, na podstawie danych 
pochodzących ze złożonych przez 

właścicieli nieruchomości deklaracji 

Liczba 
mieszkańców 4671 4348 3722 

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

200301 zmieszane niesegregowane odpady komunalne 803,1 
200307 odpady wielkogabarytowe 62,71 
150102 opakowania z tworzyw sztucznych 72,54 
150107 opakowania ze szkła 111,56 
150101 opakowania z papieru i tektury 19,58 
200201 odpady ulegające biodegradacji 9,00 
170107 zmieszane odpady z betonu 5,24 

SUMA: 1083,73 
 
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła 
następujące działania: 

  na bieżąco prowadzony jest publiczny dostęp wykazów danych o dokumentach zawierających 
informację o środowisku i jego ochronie oraz system stopniowego podnoszenia świadomości 
ekologicznej i podejmowania decyzji, które mogłyby  być wykorzystywane dla rozwiązań 
wielu problemów a także do akceptacji proponowanych rozwiązań, między innymi coroczny 
udział w akcjach „sprzątanie świata” i „święto ziemi”. 

 
W 2020 r. wydane zostały dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia oraz jedna decyzja w sprawie przeniesienia decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.  
 
System informacji o środowisku 

System Informacji o Środowisku (SIOS) umożliwia dzięki niezależnym modułom, realizację 
obowiązków nałożonych na organy administracji w zakresie: 
WYKAZ - publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 
ODPADY - realizacja zadań gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. 
Na stronie Urzędu Gminy publikowane są  dokumenty, które zawierają informacje o środowisku 
naturalnym i jego ochronie. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku, objętych 
ustawowym obowiązkiem opisywania i rejestrowania udostępniane są  za pomocą tzw. publicznie 
dostępnych wykazów danych, w skrócie PDWD. Wykaz taki stanowi zbiór kart informacyjnych,  
z których każda opisuje pojedynczy dokument, jego miejsce przechowywania oraz odniesienie  
do dokumentów z nim powiązanych.  
Prowadzenie wykazów przez jednostki administracji to obowiązek wynikający z przepisów prawa:  

  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
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  rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie 
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie. 

Każda instytucja, która jest w posiadaniu lub w której powstają dokumenty objęte ustawowym 
obowiązkiem opisywania i rejestrowania zobowiązana jest do prowadzenia takiego wykazu.  
Od grudnia 2006 r. jednostki prowadzące wykaz mają obowiązek udostępniania go na swojej stronie 
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).  

Energia odnawialna 

Na obszarze Gminy Wilków zlokalizowane są 2 farmy wiatrowe. 

Farma wiatrowa o nazwie: ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. składa się z 17 elektrowni wiatrowych 
typu VESTAS V112 zlokalizowanych w miejscowościach Pągów i Pszeniczna. Każda z turbin 
charakteryzuje się maksymalną mocą 3,075 MW. 

Farma wiatrowa o nazwie: Park Wiatrowy Sp. z o.o. składa się z 5 turbin wiatrowych VESTAS V90  
o łącznej mocy 10 MW (5x2MW) zlokalizowanych w miejscowości Wilków. 

 

VIII. Przedsiębiorcy 

 
W 2020 r. w zakresie działalności gospodarczej w gminie przesłano do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) łącznie 58 wniosków, w tym 7 wniosków  o wpis 
do CEIDG. Najczęstszym przedmiotem działalności przedsiębiorców była, jak co roku, branża 
budowlana. Większość przedsiębiorców dokonywała zmian we wpisach w CEIDG.  
Przesłano do CEIDG 36 wniosków o zmianę wpisu. Najczęstszą zmianą było dodanie rodzaju 
działalności gospodarczej wg PKD 2007 oraz dokonywano wpisu numeru rachunku bankowego 
przedsiębiorcy. 
W 2020 r. przesłano w gminie do CEIDG 3 wnioski z informacją o wznowieniu działalności 
gospodarczej. Ponadto złożono 8 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG oraz 4 wnioski  
z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. 

W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina w 2020 r. wydała,  
z uwagi na okres pandemii,  tylko  3 zezwolenia, w tym: 

  detal 
      do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo          - 2 zezwolenia 
      powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu         - 0 zezwoleń 
      powyżej 18% zawartości alkoholu                        - 1 zezwolenie 

  gastronomia 
      do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo           -  0 zezwoleń 
      powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu          -  0 zezwoleń 
      powyżej 18% zawartości alkoholu                        -  0 zezwoleń 

  jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 0 zezwoleń. 
  W gminie  w miejscowości Wilków funkcjonują  dwa duże supermarkety: Dino i Biedronka.  
  W związku z obostrzeniami związanymi z wystąpieniem COVID-19 na terenie Gminy Wilków  

nie były wydawane zezwolenia jednorazowe, nie odbywały się, jak co roku,  liczne  zawody 
jeździeckie w miejscowości Jakubowice. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0E5E6CE3-EF01-4547-8949-73C7B0C67316. podpisany Strona 22

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101861249
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101861249
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101861249


IX. Zamówienia publiczne  
 

W dniu 29.04.2020 r. ogłoszono  przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: 
„Przebudowa drogi transportu rolnego w Idzikowicach”. Termin realizacji zamówienia do dnia 
15.09.2020 r. Wyłonionym Wykonawcą została  firma:  PD TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. z Kluczborka.  
W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą na kwotę 438 661,65 zł brutto. 
Odbiór częściowy inwestycji nastąpił w dniu 17.07.2020r. Inwestycja została odebrana w całości  
w dniu 06.08.2020r. 
 

W dniu 15.05.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: 
„Przebudowa drogi relacji Bukowie-Gorzesław”. Termin realizacji zamówienia  do dnia 10.11.2020 r. 
Wyłonionym Wykonawcą została firma: VIANKO Sp. z o.o. z Zawadzkiego. W dniu 29.06.2020 r. 
podpisano umowę z wybranym Wykonawcą na kwotę 897 880,33 zł brutto. W dniu 02.11.2020 r. 
podpisano aneks, przesunięto  termin realizacji zadania do dnia 30.11.2020 r. Odbiór końcowy zadania 
nastąpił w dniu 29.01.2021 r. Wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniosła 
102 358,32 zł brutto. 
 

W dniu 14.07.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przewozy dzieci 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa”. Termin realizacji zamówienia  
w okresie od 01.09.2020r. do 30.06.2021 r. Wyłonionym Wykonawcą została firma: Biuro Podróży 
Nalepa Travel z Namysłowa. W dniu 05.08.2020 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą  
na stawkę 4,32 zł brutto za 1 km. 

W dniu 14.07.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przewozy dzieci i młodzieży  
z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”. Termin realizacji zamówienia w okresie  
od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r. Wyłonionym Wykonawcą została  firma: Opolskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna ul. Radziewiczówny 1, 45-348 Opole. W dniu 
05.08.2020 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Cena biletu miesięcznego wynosi 82,00 zł 
brutto. 

W dniu 23.11.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
na terenie Gminy Wilków”. Termin realizacji zamówienia  w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 Ceny netto za poszczególne frakcje złożone w ofercie: 

a) odpady komunalne zmieszane, kod: 20 03 01 – 781,00 zł, 
b) papier i tektura, kod: 15 01 01 – 630,00 zł, 
c) tworzywa sztuczne, kod: 15 01 02 – 630,00 zł, 
d) szkło, kod: 15 01 07 – 400,00 zł, 
e) bioodpady, kod: 20 02 01 – 680,00 zł, 
f) odpady wielkogabarytowe, kod: 20 03 07 – 781,00 zł. 
 
Pod koniec 2020 r. zostały ogłoszone dwa przetargi nieograniczone na „Przebudowę z rozbudową 

świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” oraz na „Modernizację energetyczną budynku Publicznego 
Przedszkola w Idzikowicach”. 
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X. Planowanie przestrzenne 
 
● Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie 
i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium  uwarunkowań 
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy. Wychodząc  
z założenia, że zagospodarowanie terenów może odbywać się na podstawie  miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji 
o warunkach zabudowy ustawodawca wprowadził Studium jako opracowanie koordynacyjne 
określające działania gminy w zakresie polityki przestrzennej. Studium jest opracowaniem 
obligatoryjnym i może być ono jedynym opracowaniem planistycznym obejmującym obszar całej 
gminy.  
         Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków 
opracowane zostało na przestrzenni lat 1998 i 1999 i przyjęte przez Radę Gminy w Wilkowie  
w listopadzie 1999 roku. Dokument ten podlegał na przestrzeni czasu zmianom, a ostatnia to zmiana 
uchwalona w 2011 roku uchwałą Rady Gminy Wilkowie nr VIII/61/11 z dnia 09 września 2011 roku.  

W 2012 roku Rada Gminy w Wilkowie podjęła uchwałę Nr XVIII/138/12  z dnia 27 września 
2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.  W 2019 r. Wójt Gminy Wilków wystąpił ponownie o uzgodnienie oraz o opinie   
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków  
do instytucji zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym. W 2020 r. Wójt Gminy Wilków wydał 
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków. Następnie Rada Gminy w Wilkowie zatwierdziła 
uchwałą nr XVII.126.2020 zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wilków. 

● Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków  
 
      Zakres Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obejmuje: ustalenie nowego 
przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie 
użytkowania, warunków zabudowy, zasad zagospodarowania terenów objętych zmianą planu, 
warunków wynikających z ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, zasad wyposażenia  
w infrastrukturę techniczną.  
W Gminie Wilków miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte są następujące 
miejscowości: Dębnik,  Idzikowice, Krzyków, Lubska,  Młokicie,  Pągów, Wojciechów i Wilków. 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa 
miejscowego. Według stanu na koniec 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego objęte było 35,4 % powierzchni gminy. 

W 2020 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje  
te dotyczyły: 

- budowy sieci wodociągowej – obręb Wojciechów, 
- budowy rozdzielczej sieci wodociągowej – obręb Dębnik,  
- budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej - obręb 
Młokicie. 
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W 2020 r. wydano 14 decyzji o warunkach zabudowy, w tym decyzji dotyczących:  

- zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku stajni z pomieszczeniami socjalnymi na 
obiekt z pomieszczeniami socjalnymi w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolno – hodowlanym 
wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi – obręb Jakubowice, 

- budowy stawu rybnego karpiowego – obręb Lubska (decyzja o umorzeniu postępowania 
administracyjnego), 

- budowy budynku mieszkalnego i gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie 
rolnym wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi – obręb Krzyków (przeniesienie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innego podmiotu), 

- budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wraz z niezbędnymi 
instalacjami i urządzeniami technicznymi – obręb Dębnik, 

- budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW – Młokicie II wraz z niezbędnymi instalacjami  
i urządzeniami technicznymi. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej. Budowa kontenera 
technicznego – obręb Młokicie (przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu na rzecz innego podmiotu), 

- budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem wraz  
z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi – obręb Idzikowice, 

- przebudowy budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego 
na mieszkalne. Budowa schodów zewnętrznych i komina w kotłowni – obręb Wojciechów , 

- rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej – obręb Krzyków,  

- budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wraz z niezbędnymi 
instalacjami i urządzeniami technicznymi – obręb Dębnik (zmiana decyzji o warunkach zabudowy 
 i zagospodarowaniu terenu), 

- budowy budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym wraz  
z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi – obręb Jakubowice, 

- rozbudowy wraz z przebudową budynku garażowo – gospodarczego na budynek magazynowy 
płodów rolnych w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym – obręb Jakubowice, 

- budowy stawu rybnego hodowlanego typu karpiowego – obręb Lubska (przeniesienie decyzji  
o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu na rzecz innego podmiotu), 

- budowy domu jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – obręb Wojciechów (decyzja  
o umorzeniu postępowania administracyjnego), 

- budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem wraz  
z infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy zagrodowej – obręb Pągów (decyzja o umorzeniu 
postępowania administracyjnego). 
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XI. Edukacja 

W gminie w 2020 r. funkcjonowały trzy szkoły podstawowe, dla których Gmina Wilków jest organem 
prowadzącym: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu, Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Idzikowicach wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Wilkowie.  

Dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Powstańców 
Śląskich w Dębniku – gmina jest organem rejestrującym. W PSP SPSK w Dębniku funkcjonują 
oddziały integracyjne.  

Na terenie Gminy Wilków nie ma szkół zawodowych ani szkół średnich. W gminie nie funkcjonują 
szkoły dla dorosłych ani szkoły policealne.  

Podmiotom niepublicznym nie przekazano prowadzenia żadnych placówek oświatowych. W Gminie 
nie funkcjonowały szkoły niepubliczne. 

W roku szkolnym 2019/2020 pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 62 uczniów  
w szkołach oraz 3 dzieci w przedszkolach. Z zajęć rewalidacyjnych i indywidualnej terapii 
pedagogicznej korzystało 52 uczniów. Kształceniem specjalnym objętych było 10 dzieci, natomiast 
nie funkcjonowało nauczanie indywidualne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmowała zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, terapię 
indywidualną oraz zajęcia rewalidacyjne. 
 

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne placówki oświatowe z budżetu gminy  
w 2020 roku kształtowały się następująco: 

  Szkoła Podstawowa w Bukowiu – 20.128,05 zł, 

  Szkoła Podstawowa w Idzikowicach – 16.962,29 zł, 

  Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 23.696,45  zł, 

  Publiczne Przedszkole w Idzikowicach –  9.463,53 zł, 

  Publiczne Przedszkole w Wilkowie – 13.391,41 zł, 

  Oddział Przedszkolny w Bukowiu – 6.867,72 zł. 

Wydatki gminy na oświatę w 2020 r. wyniosły 9.622.621,45 zł, z czego 4.986.743,00 zł  
(tj. 51,82 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa, w tym środki  
z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 75.000,00 zł oraz 29.500,00 zł na wypłatę Rządowego 
wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną. 
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Tabela Nr 1. Liczba dzieci i oddziałów wg stanu na dzień 30.06.2020 r. 

L.p. Jednostki oświatowe Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Idzikowicach, w tym:  13 195 

szkoła: 10 136 

przedszkole: 3 59 

2. 

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bukowiu, w tym: 10 102 

szkoła: 8 86 

oddział przedszkolny: 2 16 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Wilkowie, w tym: 6 72 

4. Publiczne Przedszkole  
w Wilkowie 2 43 

 Razem: 31 412 

 

We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło: 

  w Szkole Podstawowej w Bukowiu – 83 uczniów, 

  w Szkole Podstawowej w Idzikowicach –  136  uczniów, 

  w Szkole Podstawowej w Wilkowie –    74 uczniów, 

  w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Dębniku – 81 uczniów, 

łącznie 374  uczniów w szkołach podstawowych – stan na dzień 30.09.2020 r. 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego nowożytnego – języka angielskiego i języka 
niemieckiego, a dodatkowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Idzikowicach odbywała  
się nauka języka mniejszości narodowej w klasach IV, V i VI, łącznie języka niemieckiego uczyło się 
64 uczniów.  

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 13 osób. Najwięcej w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Idzikowicach - 14 uczniów w klasie, a najmniej liczebną klasą jest w tej samie szkole  
klasa 5. osobowa. 
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Tabela Nr 2. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.  

 

Tabela Nr 3. Wyniki egzaminu ósmoklasistów w % w roku szkolnym 2019/2020  

ROK 2019/2020 JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI 

Średni wynik %  
w Województwie  Opolskim 60,8 43,5 58,5 

Średni wynik %  
w Powiecie Namysłowskim 56,5 37,4 50,6 

Średni wynik %  
w Gminie Wilków 59,5 32,3 40,2 

Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Bukowiu 59,5 30,9 36,3 

Zespół  Szkolno – Przedszkolny  
w Idzikowicach – Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Idzikowicach 

68,2 37,4 43,9 

Publiczna Szkoła  Podstawowa 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich Im. Powstańców 
Śląskich w Dębniku 

42,3 24,8 40,7 

 

 
L.p. 

 
Placówka 

 
liczba 
dzieci 

 
liczba 

oddziałów 

liczba etatów 
pedago- 
gicznych 

Pracownicy 
administracyjni 

średnia liczba 
dzieci  

w oddziale 

średnia liczba etatów 
pedagogicznych   

na oddział Pracownicy obsługi 

1. 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Wilkowie 

72 6 17 
2 

12 3 
6 

2. 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
w Bukowiu 

86 8 18 
1 

11 2 
5 

3. 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny  
w Idzikowicach 

136 10 21 
2 

14 2 
10 

Razem: 294 24 56 
5 

12 2,0 
21 
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Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte  
i otwarte obejmujące treści zapisane w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego 
sześcioletniej szkoły podstawowej 1 oraz dla klas VII i VIII ośmioletniej szkoły podstawowej 2. 
Zadania sprawdzały stopień opanowania umiejętności zawartych w wymaganiach ogólnych  
i szczegółowych w obu ww. podstawach programowych.  
Wójt Gminy Wilków, na podstawie uchwały Nr XXIX.229.2017 Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta 
Gminy Wilków, przyznaje jednorazowe stypendium w formie pieniężnej pn. „Super Uczeń” dla 
uczniów klas VIII szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy lub uczących się w szkołach 
funkcjonujących na terenie Gminy Wilków, po spełnieniu określonych warunków i kryteriów. 

Stypendium dla „Super Ucznia” wynosi: 
- za zajęcie I miejsca – 1 000,00 zł, 
- za zajęcie II miejsca – 700,00 zł, 
- za zajęcie III miejsca – 400,00 zł. 
 
W 2020 r. zostało przyznanych siedem nagród dla „Super Ucznia”.  

Inną formą wsparcia uczniów jest pomoc materialna o charakterze socjalnym tzw. stypendia szkolne. 
Wnioski składane są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie. Stypendium szkolne 
przyznawano na okres 10 miesięcy. Kwoty stypendium wynosiły od 99,20 zł do 136,40 zł miesięcznie. 
W roku szkolnym 2019/2020 przyznano powyższe świadczenie na łączną kwotę 31.496,00 zł.  
Z tej formy wsparcia skorzystali uczniowie szkół podstawowych, którzy zamieszkują na terenie 
Gminy Wilków.   

W roku szkolnym 2019/2020  dowozami objęta była grupa  uczniów z terenu Gminy Wilków, 
stanowiąca 65,23 % wszystkich uczniów (stan na 30.06.2019 r.). Natomiast w roku szkolnym 
2020/2021 dojeżdżało do szkół i przedszkoli za sprawą organizowanych przez gminę środków 
transportu publicznego 225 uczniów, co stanowi 55,28 % wszystkich uczniów (stan na 31.12.2020 r.). 
Pozostała część uczniów docierała do placówek oświatowych na pieszo lub była dowożona przez 
rodziców lub też docierała do szkół za sprawą innych prywatnych form transportu. 

Przedszkola 

W 2020 r. funkcjonowały dwa przedszkola gminne: Publiczne Przedszkole w Wilkowie  
i Publiczne Przedszkole w Idzikowicach wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz 
Oddział Przedszkolny w Bukowiu. Ponadto przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich w Dębniku funkcjonował Odział Przedszkolny. Do przedszkoli  
w Gminie Wilków uczęszczało ogółem 154 przedszkolaków (stan na 30.09.2020 r.): 

  w Publicznym Przedszkolu w Idzikowicach – 56 dzieci,  
  w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie – 42 dzieci, 
  w Oddziale Przedszkolnym w Bukowiu – 16 dzieci. 
   
Ponadto do Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK  
w Dębniku – uczęszczało 40 dzieci. 

Do przedszkoli uczęszczały dzieci z roczników: 2014, 2015, 2016 i 2017. 

Na terenie Gminy Wilków w 2020 r. nie funkcjonowały punkty przedszkolne, żłobki, oddziały 
żłobkowe i kluby dziecięce. 
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XII. Kultura i ochrona dziedzictwa 

● Realizacja polityk, programów i strategii 

W 2020 r. w gminie obowiązywał dokument strategiczny - Program współpracy Gminy 
Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020. 

       W Programie współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2020 zawarto następujące informacje: cel 
główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, 
priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość 
środków planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informację                          
o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania 
komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

     W gminie Wilków w 2020 r. funkcjonował Dom Kultury w Wilkowie oraz pięć świetlic wiejskich 
w następujących miejscowościach: Jakubowice, Pągów, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wojciechów.  
Działalność Domu Kultury w Wilkowie w 2020 r. to głównie animacja życia kulturowego na terenie 
Gminy Wilków, poprzez różnorodne formy, od działalności podstawowej, kół zainteresowań, poprzez 
realizację założeń merytorycznych na dany rok, aż po organizację i realizację wydarzeń artystycznych 
i imprez o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym w gminie. Działalnością podstawową  
w Domu Kultury w Wilkowie zajmują się zatrudnieni na umowy i umowy zlecenia prowadzący 
poszczególne zajęcia.  

W 2020 r. Dom Kultury w Wilkowie organizował wydarzenia artystyczne i imprezy dla mieszkańców, 
m.in. zajmował się:  

- organizacją imprez, konkursów, zabaw, spotkań i szkoleń dla społeczności Gminy Wilków, 

- organizacją czasu wolnego w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

- udostępnianiem pomieszczeń świetlicowych na organizację spotkań, przyjęć i szkoleń, 

- promocją gminnej kultury i sztuki, 

- współpracą z placówkami oświatowymi działającymi na terenie gminy, 

- współpracą z innymi instytucjami i domami kultury. 

Ponadto w Domu Kultury w Wilkowie odbywały się cykliczne zajęcia: 

- próby zespołów ludowych: „Wilkowianie” i „Kapela Wilkowska”, 

- ćwiczenia rehabilitacyjne dla dorosłych. 

W 2020 r. zorganizowano w Domu Kultury w Wilkowie jeden konkurs o zasięgu powiatowym pn. 
„Szopka Betlejemska Wilków 2020”. W ramach konkursu przygotowano 11 prac w trzech kategoriach 
wiekowych. 
Ponadto był organizatorem po raz pierwszy gminnego konkursu fotograficznego pn. „Co warto 
zobaczyć w Gminie Wilków”. 
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W okresie wakacyjnym zostały zorganizowane 4 spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży. 
Przedstawienia odbyły się na świeżym powietrzu, przy zachowaniu reżimu sanitarnego,  
w następujących miejscowościach: Wilków, Idzikowice, Bukowie i Lubska. 

Dom Kultury w Wilkowie współpracuje również z redakcją Gminnego Informatora Świerczowa-
Wilkowa. Zbiera i opracowuje teksty mające na celu bieżące przekazywanie informacji mieszkańcom 
Gminy Wilków.  

Dom Kultury współpracuje także z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przeprowadza otwarte konkursy ofert na realizację 
zadań publicznych na terenie Gminy Wilków w danym roku. W 2020 r. ogłoszono konkurs ofert  
na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – podpisano trzy umowy 
na  realizację zadań publicznych. Ponadto w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego przeprowadzono postępowanie z pominięciem procedury konkursowej w trybie małych 
zleceń – podpisano jedną umowę na realizację zadania publicznego. 

Biblioteki 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie jako instytucja kultury rozpoczęła działalność  
w 2018 r. na podstawie uchwały Nr XXIX.231.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 
2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowie (Dz.Urz. Woj. Opolskiego poz. 3097). 

Instytucja prowadzi działalność kulturalną oraz wykonuje zadania w oparciu o Statut nadany uchwałą 
Nr XXIX.232.2017 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz.Urz.Woj. Opolskiego 
poz. 3098) oraz o przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

Działalność biblioteczna prowadzona jest na podstawie umów użyczenia w obiekcie stanowiącym 
własność Gminy Wilków, położonym w Wilkowie przy ul. Wrocławskiej 16 oraz w obiektach 
publicznych szkół podstawowych w Bukowiu i Idzikowicach prowadzonych przez Gminę Wilków,  
na których został ustanowiony trwały zarząd. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. księgozbiór ogółem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie 
kształtował się następująco: 
 - GBP w Wilkowie – 7289 książek, 
 - Filia w Bukowiu – 7930, 
 - Filia w Idzikowicach – 9295. 
W roku 2020 prenumerowano 6 tytułów czasopism bieżących, które stanowiły uzupełnienie zbiorów 
bibliotecznych. 

W 2020 r. przeprowadzono w każdej bibliotece selekcję materiałów bibliotecznych w celu usunięcia 
książek zniszczonych – ogółem ubyło 2238 woluminów o łącznej wartości 1809,05 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie oraz jej 
Filiach  przedstawia się następująco: 

- liczba czytelników – 381 (w tym: 174 – Filia w Idzikowicach, 143 – Filia w Bukowiu, 64 – Wilków), 
- liczba odwiedzin – 4340 (w tym: 801 – Wilków,  1480 – Filia w Bukowiu, 2059 – Filia                                  
w Idzikowicach), 
- liczba wypożyczeń na zewnątrz – 3935 (w tym: 1279 – Wilków, 1403 – Filia w Bukowiu,  
1253 – Filia w Idzikowicach). 
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Czytelnicy według zajęcia: 
 

Biblioteka w Wilkowie 

Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 

22 31 11 

Filia w Bukowiu 

Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 

101 23 19 

Filia w Idzikowicach 

Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali 

139 21 14 

 
 
 
Czytelnicy według wieku:  
 

Biblioteka w Wilkowie 

Do lat 5 6 - 12 13 - 15 16 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 60 Powyżej 60 Razem 

10 3 8 1 2 25 11 4 64 

Filia w Bukowiu 

Do lat 5 6 - 12 13 - 15 16 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 60 Powyżej 60 Razem 

8 68 27 3 1 13 16 7 143 

Filia w Idzikowicach 

Do lat 5 6 - 12 13 - 15 16 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 60 Powyżej 60 Razem 

0 95 40 4 0 8 13 14 174 
 

 

Oprócz działalności statutowej biblioteki związanej z gromadzeniem, opracowywaniem                                       
i udostępnianiem  księgozbioru Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność kulturalną.                     

W celu popularyzacji czytelnictwa i książki prowadziła następujące formy pracy:  

- opracowywano artykuły promujące pozycje książkowe wybrane przez panie bibliotekarki  
do „Gminnego Informatora Wilków – Świerczów” z cyklu „Książki, które warto przeczytać …”, 
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- zorganizowano zajęcia plastyczne i głośnie czytanie w okresie ferii zimowych, 

- organizowano zajęcia dla przedszkolaków, 

- przeprowadzono lekcje biblioteczne dla dzieci szkolnych, 

- zorganizowano konkursy plastyczne, 

- przygotowywano wystawy pokonkursowe  prac, 

- przeprowadzano gry językowe, 

- opracowywano gazetki w związku z obchodami m.in. 100. rocznicy urodzin Jana Pawła,  
115. rocznicy urodzin K.I.Gałczyńskiego, Międzynarodowego Dnia Teatru, Światowego Dnia Książki  
i Praw Autorskich,  Dnia Pluszowego Misia, 

- udział w ogólnopolskich akcjach: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Narodowe Czytanie, 
„Mała książka - wielki człowiek”, 

- prowadzenie koła teatralnego w Filii w Bukowiu, 

- współorganizacja cyklicznego konkursu gminnego „Wieczór poezji miłosnej” przez Filię                        
w Bukowiu. 

 

XIII. Pomoc społeczna 

● Realizacja programów i strategii 

W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wilków na lata 2014-
2020, 

  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020, 
  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie, 
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, 
  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. 

 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 to ogólny program 
definiowania i realizacji celów społecznych Gminy, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomani, przemocy w rodzinie 
oraz ochrony zdrowia. Głównym celem strategii jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców 
Gminy oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w stopniu zapewniającym równowagę społeczną,  
ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym. Zawarte w strategii cele szczegółowe, pokrywają się z wnioskami 
zawartymi w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020, które dotyczą konieczności 
podejmowania dalszych inicjatyw wspierających osoby starsze, chore i niepełnosprawne, 
podejmowania i kontynuowania działań wspierających rodziny z dziećmi oraz prowadzenia działań 
mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób borykających  się z różnymi trudnościami 
życiowymi w celu ograniczenia ubóstwa i poprawy warunków życia. 
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 opiera się na pięciu zadaniach: 
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielenie 
wsparcia rodzinom, w których występuje problem narkomanii, prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, wspomaganie działań instytucji służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii, pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom.  
W 2020 r. do punktu konsultacyjnego zgłosiła się 1 osoba z problemem używania narkotyków.  
W szkołach na terenie Gminy były prowadzone pogadanki, rozmowy indywidualne oraz projekcje 
filmów profilaktycznych przez pedagogów, policję, pielęgniarkę na temat szkód spowodowanych 
używaniem narkotyków. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
koncentruje się wokół obszarów: profilaktyka, edukacja społeczna, ochrona i pomoc osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie, oddziaływanie na osoby stosujące przemoc. Przewidziano,  
że efektem realizacji programu będzie zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy  
w rodzinie, spadek liczby przypadków przemocy, udzielenie profesjonalnej pomocy i usprawnienie 
systemu pomocy ofiarom, zwiększenie zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania 
przemocy, niwelowanie skutków zjawiska przemocy, zmniejszenie skali występujących w rodzinach 
dysfunkcji wynikających z przemocy.  W 2020 r. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie było 
podejmowane w 19 rodzinach.   

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 
przyjęto następujące zadania: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 
uzależnionych od alkoholu, w tym działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, 
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci  
i młodzieży, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów, działalność Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie. W 2020 r. z porad punktu 
konsultacyjnego skorzystały 24 osoby, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przeprowadziła rozmowy z 19 osobami nadużywającymi alkoholu oraz z 14 osobami 
współuzależnionymi oraz wydała 3 postanowienia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych.  

Gminny Program Wspierania Rodziny jest propozycją kierunków działań pomocowych prowadzonych 
przez Gminę Wilków na rzecz wspierania rodzin przeżywających trudności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych. Działania te mają na celu umocnienie pozycji rodzin w społeczeństwie  
i umożliwienie pozostawienia dzieci w środowisku naturalnym, jakim jest rodzina. Realizowane  
w ramach programu zadania koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie również  
w sytuacjach, gdy dziecko zostało umieszczone poza rodziną biologiczną. W ramach programu 
przyjęto następujące cele szczegółowe: poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych 
0rodziców, zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny oraz zapobieganie 
powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących 
problemów. W 2020 r. asystent rodziny objął swoim wsparciem 8 rodzin, wychowujących łącznie  
20 dzieci, z czego 5 rodzin zostało zobligowanych do współpracy postanowieniem Sądu. 

● Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie 

Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Wilków jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działalności jest organizowanie i wykonywanie zadań  
z zakresu pomocy społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego 
usamodzielnienia potrzebujących osób i rodzin, zintegrowanie ich ze środowiskiem. 
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System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić 
wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Na dzień     
1 stycznia 2020 r. 102 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2020 r. 
77 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początku roku 
200, a na koniec roku 168.  Kwota świadczeń rodzinnych w 2020 r. wyniosła 1.346.595,10 zł,  
w tym kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 306.861,64 zł. 

W celu płynnego wykonania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system funduszu 
alimentacyjnego. W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 19 rodzin.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy programu „Rodzina 500+”. Na początek  
2020 r. świadczenie wychowawcze pobierało 477 rodzin, a na koniec 2020 r. – 463 rodziny. 

Rządowy program „Dobry start” – jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł na jednego ucznia  
od 7 do 20 roku życia – w 2020 r. wypłacono 547 świadczeń na łączną kwotę 164.100,00 zł. 

Pomoc i wsparcie w Gminie Wilków w 2020 r. uzyskało 498 osób co stanowi 11,5% wszystkich 
mieszkańców gminy. W 2020 r. świadczenia przyznano 131 osobom, w tym w wieku 
przedprodukcyjnym 55 osobom, w wieku produkcyjnym 59 osobom, w wieku poprodukcyjnym  
17 osobom, w tym  96 osobom długotrwale korzystającym z pomocy społecznej. 

Najczęściej występującymi problemami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin  
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2020 r. było: ubóstwo, bezrobocie, 
niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba. 

W ramach pomocy społecznej świadczone są: 

  świadczenia pieniężne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w naturze, 

  świadczenia niepieniężne: posiłki, schronienie, sprawienie pogrzebu, 

  usługi opiekuńcze, 

  praca socjalna. 

Liczba rodzin, które skorzystały z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie  
z poszczególnych form pomocy: 

  zasiłek okresowy otrzymało 37 rodzin, 

  zasiłek stały otrzymało 21 rodzin i osób samotnie gospodarujących, 

  zasiłek celowy i w naturze otrzymało 30 rodzin, 

  z usług opiekuńczych skorzystało 8 rodzin i osób samotnie gospodarujących, 

  w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”: pomoc w postaci posiłku 
otrzymały 74 osoby w tym 71 dzieci, pomoc w postaci świadczenia na zakup żywności lub 
posiłku otrzymało 56 rodzin. 

Dodatki mieszkaniowe, czyli świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom w trudnej 
sytuacji finansowej, służące dofinansowaniu do wydatków ponoszonych w związku z zajmowaniem 
lokalu mieszkaniowego, otrzymało 8 rodzin. 
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W 2020 r. mieszkańcy Gminy Wilków otrzymali także pomoc w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 –2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w postaci produktów żywnościowych otrzymało 209 osób, 
wydano łącznie prawie 12 ton żywności. 

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 
ucznia. W 2020 r. z  pomocy w formie stypendium socjalnego skorzystało 36 uczniów. 

Od 2014 r., zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, Gmina Wilków realizuje zadanie związane z jej 
obsługą. Jest to system zniżek dla rodzin liczących przynajmniej troje dzieci. Jej posiadacze mają 
możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego 
kraju. Do dnia 31.12.2020 r. wydano 491 kart dla 128 rodzin, w tym w 2020 r. wydano 72 karty  
dla 22 rodzin. 

Liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy Wilków zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Namysłowie wyniosła 132, w tym 58% stanowiły kobiety, 42% mężczyźni, w tym 19 osób miało 
prawo do zasiłku dla bezrobotnych, 64 osoby były długotrwale bezrobotne, 5 osób posiadało 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Na terenie gminy w 2020 roku zdiagnozowano 2 osoby bezdomne, w tym 1 z ostatnim stałym 
meldunkiem na terenie innej gminy. 

W 2020 r. na terenie Gminy Wilków nie funkcjonowały placówki pomocy społecznej i wsparcia, 
część placówek występuje na terenie powiatu np. dom pomocy społecznej, środowiskowy dom 
samopomocy, natomiast ośrodki dla osób bezdomnych, noclegownie występują na terenie 
województwa. W razie potrzeb kierowani są do nich mieszkańcy gminy wymagający konkretnego 
wsparcia: 

  domy pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej Promyk w Kamiennej oraz Dom Pomocy 
Społecznej w Klisinie, z których skorzystało 11 mieszkanek i mieszkańców, w tym 3 osoby 
przewlekle psychicznie chore, 3 osoby niepełnosprawne intelektualnie, 2 osoby 
niepełnosprawne fizycznie, 1 osoba bezdomna, 8 osób w podeszłym wieku,  

  noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych – w 2020 r. w związku z brakiem potrzeb, 
nie kierowano do ośrodków dla osób bezdomnych, 

  środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, z których usług skorzystały 2 osoby. 

W 2020 r.  w pieczy zastępczej umieszczonych było 2 dzieci, w tym 1 w placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu, 1 w niespokrewnionej rodzinie zastępczej  
na terenie powiatu. Wsparciem asystenta rodziny objętych było 8 rodzin. 
Gmina Wilków nie posiada w swoich zasobach mieszkań socjalnych i komunalnych. 
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XIV. Ochrona zdrowia 

Na terenie Gminy w 2020 roku funkcjonował ośrodek zdrowia Przychodnia „Medyk” Nr 3  
w Wilkowie przy ul. Kościelnej 6, wchodząca w skład Spółki Partnerskiej Lekarzy M. Medyk-Wójcik, 
B. Pawelczyk, W. Śmigielski z Namysłowa. W ośrodku przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu, 
będący jednocześnie pediatrą oraz znajduje się gabinet stomatologiczny, a także świadczone  
są usługi pielęgniarskie. Ośrodek zdrowia w Wilkowie czynny był od poniedziałku do piątku  
w godz. od 730 do 1130,  we wtorki i w piątki lekarz wraz z pielęgniarką przyjmowali pacjentów  
w Punkcie lekarskim w Pągowie od godz. 1145.  

Gmina Wilków jest udziałowcem Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Od dnia  
23 października 2020 r. zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 17.10.2020 r. namysłowski 
szpital przekształcił się w 80-łóżkowy szpital covidowy. Oddziałami funkcjonującymi bez zmian był 
tylko Oddział Medycyny Paliatywnej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, natomiast Izba Przyjęć  
i pozostałe oddziały zostały zawieszone na czas nieokreślony. Najbliższymi szpitalami mogącymi 
przyjąć pacjentów w związku z wyłączeniem Izby Przyjęć były szpitale w Brzegu, Kluczborku, 
Oleśnicy i w Opolu. W 2020 roku Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna przystąpiła  
do zmiany formy prawnej Spółki ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Nowo powstała firma otrzymała nazwę Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie. 

 

XV. Bezpieczeństwo 

W roku 2020 priorytetowym zadaniem było wzmocnienie warunków bezpieczeństwa  
i porządku publicznego ludności na terenie gminy Wilków przed zaistniałą sytuacją dotyczącą 
ogłoszeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia 
epidemicznego, a z dniem 20 marca ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju w związku  
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywołaną nim 
chorobę COVID-19. W okresie epidemii zwłaszcza na jej początku (marzec-maj) intensywnie 
prowadzone były akcje informacyjne adresowane do mieszkańców gminy Wilków, w formie plakatów 
o zagrożeniu koronawirusem SARS-CoV-2 umieszczanych na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej 
Urzędu – https://wilkow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków – https://wilkow.pl, 
stolikach informacyjnych umieszczonych przed Urzędem, przesyłano też informacje do jednostek 
organizacyjnych gminy. Przez pracowników socjalnych wzmożone zostało monitorowanie mieszkań 
osób starszych, samotnych, niepełnoprawnych wymagających pomocy/wsparcia oraz miejsc gdzie 
mogą przebywać osoby bezdomne.  
Z inicjatywy Wójta Gminy Wilków rozdawane były maseczki ochronne dla mieszkańców gminy. 

Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Wilków w 2020 r. pod względem sytuacji  
kryminalno-porządkowej wypadł dobrze. Gmina Wilków, według analizy stanu bezpieczeństwa, jest 
gminą o najmniejszym stopniu zagrożenia przestępczością: kryminalną, gospodarczą, narkotykową  
i drogową. Gmina Wilków jest gminą bezpieczną. W roku 2020 w ramach „Funduszu Wsparcia 
Policji”, Wójt Gminy Wilków podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji  
w Namysłowie w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie 
dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków 
stanowiących dochody własne gminy. W sumie na służby w czasie ponadnormatywnym na terenie 
gminy Wilków przeznaczono 10.000,00 zł. Prowadzono akcje informacyjne, ostrzegające przed 
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kradzieżami i włamaniami publikowane na stronie urzędu i wywieszane na tablicach ogłoszeń.  
Z uczniami szkół podstawowych na terenie gminy policjanci przeprowadzali spotkania, podczas 
których omawiano zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu 
zamieszkania. 

Sprawami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa ogólnego na terenie gminy 
zajmują się Ochotnicze Straże Pożarne. Obecnie na terenie gminy działają dwie jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej (w Bukowiu i w Wilkowie). Jednostki są włączone do Krajowego Systemu  
Ratowniczo-Gaśniczego od 1995 roku, a od roku 2008 przy OSP w Bukowiu i OSP w Wilkowie 
utworzono Jednostki Operacyjno-Techniczne, w których funkcjonuje 67 strażaków. W chwili obecnej 
zrzeszają one łącznie 109 członków czynnych (mężczyzn), 92 członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej (33 chłopców i 23 dziewcząt), 4 członków wspierających i 3 honorowych. 

Zdarzenia jakie wystąpiły w 2020 r. na terenie gminy przedstawiają się następująco: 
- liczba pożarów – 31, 
- miejscowe zagrożenia – 54, 
- alarmy fałszywe – 5, 
- suma – 90, co stanowi 10,95% wyjazdów w całym powiecie, 
- liczba ratowników biorących udział w działaniach – 260. 

Udział jednostek OSP w powstałych zdarzeniach w 2020 roku był następujący: 
OSP Bukowie: 
- ogółem – 25, 
- miejsce pod względem liczby wyjazdów – 5, 
OSP Wilków: 
- ogółem – 52, 
- miejsce pod względem liczby wyjazdów – 2. 
Jednostki OSP Gminy Wilków ściśle współpracują z: 
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, 
- Komendą Powiatową Policji w Namysłowie. 
Zaangażowanie członków w działalność organizacji jest bardzo duże. Ich poświęcenie w akcjach 
ratowniczych, dbałość o posiadany sprzęt pożarniczy oraz starania o pozyskanie nowego, a także chęć 
szkolenia jest przykładem godnym do naśladowania. Corocznie obie jednostki starają się doposażyć  
w sprzęt specjalistyczny poprzez zakupy z budżetu gminy, dotacji z Krajowego Systemu  
Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG) oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP (ZOW ZOSP RP) w Opolu, co w konsekwencji powoduje dalszy rozwój 
jednostek, a tym samym operatywność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych OSP. W 2020 roku OSP 
Bukowie doposażona została w pneumatyczny namiot ewakuacyjny z ogrzewaniem i oświetleniem 
oraz środki ochrony indywidualnej, a także pompę szlamową PH 2400 z kompletem ośmiu węży 
tłoczonych W110. Wykonany został remont bram wyjazdowych z remizy OSP Bukowie (wymienione 
zostały szyby oraz zamontowany został elektryczny napęd sterowania bramami). 
W 2020 roku jednostki OSP z terenu gminy brały udział w ćwiczeniach doskonalących w ramach 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego organizowanych przez Komendę Powiatową PSP  
w Namysłowie, a dodatkowo OSP w Bukowiu i OSP w Wilkowie uczestniczyły w ćwiczeniach 
Wojewódzkiej Brygady Odwodowej w ramach III Kompani Gaśniczej Namysłów organizowanych  
na terenie nieczynnych zakładów napraw taboru kolejowego w Kluczborku. 
Jednostki OSP kontynuują współpracę z Dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie organizacji 
konkursów plastycznych oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Normatywny stan 
wyszkolenia określony przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie osiągnięty został już kilka lat 
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temu. Obecnie na bazie szkoleń organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Namysłowie, 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu oraz inne firmy zewnętrzne szkoleni  
są najmłodsi członkowie czynni jednostek.  
Poziom wyszkolenia w obu jednostkach stoi na najwyższym poziomie. 
Członkowie OSP biorą udział w uroczystościach organizowanych na terenie gminy dbają  
o utrzymanie ładu i porządku publicznego. Co roku organizowane są na terenie gminy zawody 
sportowo-pożarnicze o puchar Wójta Gminy Wilków, gdzie jednostki z Bukowia i Wilkowa 
wystawiają po kilka drużyn w kategoriach męskich i żeńskich. W związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiczną w kraju w roku 2020 zawody nie odbyły się. 
Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie przedstawia się następująco: 
- wydatki budżetowe Gminy w 2020 roku wyniosły 24.513.041,43 zł 
- kwota z budżetu gminy na dwie jednostki OSP Gminy wyniosła 103.000,00 zł, w tym wydatki 
bieżące: zakup sprzętu pożarniczego, szkolenia, przegląd samochodów, zakup materiałów  
i wyposażenia, badania lekarskie, ekwiwalent za udział w akcjach. 
 

XVI. Realizacja uchwał Rady Gminy w Wilkowie 

 
Rada Gminy w Wilkowie w 2020 r. podjęła 55 uchwał, z tego:  
31 uchwał zrealizowano,  
22 uchwały są stosowane, 
Jedna uchwała nie została zrealizowana z powodu ogłoszenia stanu epidemii. 
W stosunku do jednej uchwały Wojewoda Opolski stwierdził jej nieważność. 
Wszystkie uchwały Rady Gminy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  
Gminy Wilków, 22 uchwały opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,  
w tym 15 uchwał stanowiących akty prawa miejscowego. 
 
Informację o realizacji uchwał Rady Gminy w Wilkowie przedstawia tabela poniżej: 

Lp. Numer uchwały  
i data podjęcia W sprawie: Informacja  

o realizacji uchwały 

1. XII.82.2020 
30.01.2020 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 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 573 z dnia 11.02.2020 r. 

2. XII.83.2020   
30.01.2020 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Namysłów  
w sprawie zasad finansowania  
w 2020 roku opieki zapewnianej  
w żłobkach dzieciom z terenu 
Gminy Wilków 

Uchwałę przekazano 
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. 

3. XII.84.2020 
30.01.2020  r. 

uchylenia uchwały Nr XI.78.2019 
Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego  

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego  
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. 
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nauczycieli, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania  
opłat za kształcenie nauczycieli 
oraz specjalności i formy 
kształcenia nauczycieli w roku 2020 

4. XII.85.2020  
30.01.2020 r. 

uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Wilków 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała stosowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 493 z dnia 05.02.2020 r. 

5.  XII.86.2020 
30.01.2020 r.  

 
 
 

uchwalenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych 
Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” Spółki 
z organiczną odpowiedzialnością  
w Namysłowie na lata 2020-2022 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
  
Uchwała stosowana  
od 2020 r. 

6. XII.87.2020 
30.01.2020 r. 

ustalenia wysokości stawek opłat  
za zajęcie pasa drogowego  

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego.  
 
 

Uchwała stosowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 494 z dnia 05.02.2020 r. 

7. XII.88.2020 
30.01.2020 

wyrażenia zgody na zbycie  
w drodze przetargu nieruchomości 
położonych w Wilkowie, 
stanowiących własność Gminy 
Wilków 
 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego.  
 
Uchwała niezrealizowana  
z powodu ogłoszenia stanu 
epidemii. 

8.  
XII.89.2020 
30.01.2020 

rozpatrzenia petycji Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego 
oraz dla podmiotu 
wnoszącego petycję. 
 
 

Uchwała  zrealizowana. 

9. XII.90.2020 
30.01.2020 

rozpatrzenia petycji Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego 
oraz dla podmiotu 
wnoszącego petycję. 
 
 

Uchwała zrealizowana. 

10. XIII.91.2020 
28.05.2020 r. 

o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 
Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30  grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 
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11. XIII.92.2020 
28.05.2020 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 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 1690 
z dnia 08.06.2020 r. 
 

12. XIII.93.2020 
28.05.2020 r. 

wprowadzenia zwolnień z podatku  
od nieruchomości: gruntów, 
budynków i budowli związanych  
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej grupom 
przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu  
COVID -19 
 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 1615  
z dnia 02.06.2020 r. 
 

13. XIII.94.2020 
28.05.2020 r. 

wyrażenia opinii na temat 
przekształcenia Spółki 
Namysłowskie Centrum Zdrowia 
Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Namysłowie w spółkę  
z ograniczoną odpowiedzialnością 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego  
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. 

14. XIII.95.2020 
28.05.2020 r. 

Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy 
Wilków 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego  
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała stosowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 1616  
z dnia 02.06.2020 r. 

15. XIII.96.2020 
28.05.2020 r. 

określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała stosowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 1617 z dnia 2.06.2020 r. 

16. XIII.97.2020 
28.05.2020 r. 

określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.   

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała stosowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz.  1618 z dnia 2.06.2020 r. 
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17. XIII.98.2020 
28.05.2020 r. 

określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych 
obowiązujących na terenie Gminy 
Wilków 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała stosowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 1619  
z dnia 02.06.2020 r. 

18. XIII.99.2020 
28.05.2020 r. 

określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wilków w 2020 
roku 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz.  1620  
z dnia 02.06.2020 r. 

19.  
XIII.100.2020 
28.05.2020 r. 

zmiany Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Wilków  

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 

Uchwała stosowana. 
 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz.  1621  
z dnia 02.06.2020 r. 

20. XIII.101.2020 
28.05.2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości położonej  
w Pszenicznej 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego.  
 
Uchwała stosowana. 

21. XIV.102.2020 
25.06.2020 r. 

 

udzielenia Wójtowi Gminy Wilków 
wotum zaufania  

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. 

22. XIV.103.2020 
25.06.2020 r. 

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Wilków za 
2019 roku wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy 
Wilków za 2019 rok  

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 

23. XIV.104.2020 
25.06.2020 r. 

udzielenia Wójtowi Gminy Wilków 
absolutorium za 2019 r.  

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 
 

24. XIV.105.2020 
25.06.2020 r. 

o zmianie uchwały Nr XI.73.2019 
Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30  grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 
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25. XIV.106.2020 
25.06.2020 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 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 2031 
z dnia 10.07.2020 r. 

26. XIV.107.2020 
25.06.2020 r. 

 
pozostawienia petycji bez 
rozpatrzenia  

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego 
oraz dla podmiotu 
wnoszącego petycję. 
 
Uchwała  zrealizowana. 

27. XIV.108.2020 
25.06.2020 r. 

 
rozpatrzenia petycji 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego 
oraz dla podmiotu 
wnoszącego petycję. 
 
Uchwała  zrealizowana. 

28. XIV.109.2020 
25.06.2020 r. 

 
rozpatrzenia petycji 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego 
oraz dla podmiotu 
wnoszącego petycję. 
 
Uchwała  zrealizowana. 
 

29. XIV.110.2020 
25.06.2020 r. 

zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych  

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego  
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała zrealizowana.  
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 1906 
z dnia 01.07.2020 r. 

30. XIV.111.2020 
25.06.2020 r. 

wyrażania zgody na ponowne 
zawarcie umowy dzierżawy na 
nieruchomości stanowiące własność 
Gminy Wilków 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. 

31. XIV.112.2020 
25.06.2020 r. 

odwołania Skarbnika Gminy 
Wilków 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. 

32. XIV.113.2020 
25.06.2020 r. 

powołania Skarbnika Gminy 
Wilków 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
  
Uchwała zrealizowana. 
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33. XV.114.2020 
24.09.2020 r. 

o zmianie uchwały Nr XI.73.2019  
Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30  grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 

34. XV.115.2020 
24.09.2020 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 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz.  2662 
z dnia 01.10.2020 r. 

35. XV.116.2020 
24.09.2020 r. 

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

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała stosowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz.  2626  
z dnia  29.09.2020 r. 

36. XV.117.2020 
24.09.2020 

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

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała  stosowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz.  2627 
z dnia  29.09.2020 r. 

37. XV.118.2020 
24.09.2020 r. 

zmiany składu osobowego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała  zrealizowana. 
 

38. XV.119.2020 
24.09.2020 r. 

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

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. 

39. XV.120.2020 
24.09.2020 r. 

wystosowania Apelu dotyczącego 
realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 451 na odcinku  
Wilków – Namysłów 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała zrealizowana. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0E5E6CE3-EF01-4547-8949-73C7B0C67316. podpisany Strona 44



40. XVI.121.2020 
6.11.2020 r. 

o zmianie uchwały Nr XI.73.2019  
Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30  grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 

41. XVI.122.2020 
6.11.2020 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 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz.  3099 
z dnia 10.11.2020 r. 

42. XVI.123.2020 
6.11.2020 r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Wilków na 2021 rok 
 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała stosowana  
od 2021 r. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz.  3100 
z dnia  10.11.2020 r. 

43. XVI.124.2020 
6.11.2020 

 

określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami  
komunalnymi 
 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała  stosowana 
od 2021 r. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz.  3101 
z dnia 10.11.2020 r. 

44. XVI.125.2020 
6.11.2020 r. 

uchwalenia Programu współpracy 
Gminy Wilków z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego  
na rok 2021 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego 
 
 
 

Uchwała  stosowana  
od 2021 r. 

45. XVII.126.2020 
29.12.2020 r. 

zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wilków 

Uchwałę przekazano  
do Wydziału Infrastruktury   
i Nieruchomości  
Wojewody Opolskiego. 
 

Stwierdzenie nieważności 
uchwały. 
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Opolskiego      
Nr IN.I.742.3.2021.KD  
z dnia 4 lutego 2021 r. 
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46. XVII.127.2020 
29.12.2020 r. 

uchwalenia wieloletniej prognozy  
finansowej  

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała stosowana  
od 2021 r. 

47. XVII.128.2020 
29.12.2020 r. 

uchwalenia budżetu Gminy Wilków  
na 2021 rok 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała stosowana  
od 2021 r. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 177 z dnia 19.01.2021 r. 

48. XVII.129.2020 
229.12.2020 r. 

o zmianie uchwały Nr XI.73.2019  
Rady Gminy w Wilkowie z dnia  
30  grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 

49. XVII.130.2020 
29.12.2020 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 

Uchwałę przekazano  
do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
 
Uchwała zrealizowana. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 123 z dnia 12.01.2021 r. 

50. XVII.131.2020 
29.12.2020 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Namysłów 
w sprawie zasad finansowania  
w 2021 roku opieki zapewnianej  
w żłobkach dzieciom z terenu 
Gminy Wilków 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała  stosowana  
od 2021 r. 

51. XVII.132.2020 
29.12.2020 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 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego. 
 
Uchwała  stosowana  
od 2021 r. 
 
Dz.Urz.Woj.Opolskiego  
poz. 76 
z dnia 11.01.2021 r. 
 

52. XVII.133.2020 
29.12.2020 r. 

uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych na 2021 
rok stanowiącego część gminnej 
strategii rozwiązywania  problemów 
społecznych 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego.  
 
Uchwała stosowana  
od 2021 r. 
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53. XVII.134.2020 
29.12.2020 r. 

uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2021 – 2024 stanowiącego 
część gminnej strategii 
rozwiązywania problemów  
społecznych 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego.  
 
Uchwała stosowana  
od 2021 r. 

54.  
XVII.135.2020 
29.12.2020 r. 

porozumienia międzygminnego 
dotyczącego współdziałania gmin 
przy realizacji zadania polegającego 
na wyznaczeniu obszaru i granic 
aglomeracji Namysłów 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego.  
 
Uchwała stosowana. 

55. XVII.136.2020 
29.12.2020 r. 

uchwalenia planu pracy Rady 
Gminy w Wilkowie oraz  
zatwierdzenia planów pracy stałych 
Komisji Rady Gminy w Wilkowie 
na 2021 r. 

Uchwałę przekazano  
do Nadzoru Prawnego 
Wojewody Opolskiego.  
 
Uchwała stosowana  
od 2021 r. 

 

 

XVII. Zarządzenia Wójta Gminy 

W 2020 r. Wójt Gminy Wilków wydał 203 zarządzenia. Tematyka zarządzeń objęła  
w szczególności sprawy: finansowe, majątkowe, inwentaryzacji, nieruchomości gminnych, zamówień 
publicznych, oświatowe, sprawozdań, ogłaszania konkursów, wyborcze, przeprowadzenia 
powszechnego spisu rolnego, powoływania komisji do określonych zadań, udzielania upoważnień  
i pełnomocnictw, zlecania realizacji zadania publicznego, konsultacji projektu aktu prawa 
miejscowego. 
Zarządzenia Wójta Gminy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków. 
 

XVIII. Decyzje administracyjne 

W 2020 r. zostało wydanych 3.567 decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach  
z zakresu administracji publicznej oraz w sprawach podatkowych. Wniesiono 2 odwołania od decyzji. 
Uchylono 1 decyzję. 
Tematyka decyzji administracyjnych objęła w szczególności sprawy: podatkowe, zwrotu części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wymeldowania z pobytu stałego, 
świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zajęcia pasa drogowego, warunków zabudowy  
i zagospodarowania przestrzennego, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, określenia 
środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia, podziału nieruchomości oraz 
sprawy z zakresu pomocy społecznej i oświaty, w tym dotyczące zasiłków celowych, okresowych  
i zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych, przyznania posiłków, usług opiekuńczych, skierowań  
i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów, świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych. 
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XIX. Sprawy sądowe 

     W 2020 r. Gmina była stroną w 4 cywilnych postępowaniach sądowych. Wszystkie postępowania 
były w toku. Sprawy w sądach cywilnych dotyczą rozgraniczeń nieruchomości. 
Ponadto Gmina była stroną w 3 sprawach dotyczących podatków i opłat rozpatrywanych przed sądami 
administracyjnymi. Z tego 2 sprawy rozpatrywane były przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Opolu, a 1 skarga kasacyjna przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w 1 przypadku oddalił skargę, a w 1 przypadku postępowanie było 
toku.  
W postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nastąpiło oddalenie skargi kasacyjnej 
przez NSA.   
 

XX. Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń. Partnerstwa 

● Związek Gmin Śląska Opolskiego 

 Związek Gmin Śląska Opolskiego został zarejestrowany w Rejestrze związków 
międzygminnych w dniu 25 czerwca 1991 r.  
Związek jest dobrowolnym związkiem międzygminnym działającym na podstawie ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz statutu, organizacją non-profit, jednostką należącą              
do sektora finansów publicznych. 
Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność.  
Uchwałą Nr XII/71/91 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 września 1991 r. Gmina Wilków przystąpiła 
do Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz przyjęła statut Związku. 
Celem Związku jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. 
Zgodnie ze statutem Związek świadczy usługi na rzecz swoich członków, obejmujące następujące 
zadania: 

1) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji mających znaczenie dla rozwoju 
społecznego i gospodarczego gmin, 

2) prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej, 
3) organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku, 
4) promocja gmin wobec partnerów w kraju i za granicą, 
5) podejmowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych o charakterze użyteczności 

publicznej, 
6) występowanie do władz państwowych i samorządowych w sprawach mających znaczenie  

dla rozwoju społecznego i gospodarczego gmin. 
Związek Gmin Śląska Opolskiego jest organizatorem grupy zakupowej energii elektrycznej na  rzecz 
Gmin zrzeszonych w Związku. Jest także organizatorem  przetargu na dostawę energii elektrycznej 
w imieniu i na rzecz Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
Wójt Gminy Wilków jest członkiem Komisji Budżetu i Finansów działającej w ramach Związku               
w obecnej VIII kadencji organów Związku Gmin Śląska Opolskiego. 
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● Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa  
 

Uchwałą Nr XXV/159/09 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 kwietnia 2009 r. Gmina 
Wilków przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w ramach OSI Leader jako członek 
zwyczajny oraz przyjęła statut LGD Dobra Widawa. 
Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest stowarzyszeniem realizującym działania wykorzystujące 
potencjał zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
LGD Dobra Widawa jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora 
publicznego, społecznego i gospodarczego.  
Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Oleśnicy a nadzór nad działalnością stowarzyszenia sprawuje 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 
Celem LGD Dobra Widawa jest podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska 
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans. 
 
● Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny 
        

Na mocy uchwały Nr XXXIII/264/14 Rady Gminy w Wilkowie  z dnia  4 marca 2014 r.  
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia  Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno gmina 
Wilków wyraziła wolę utworzenia, wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu 
powiatów kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego, Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny 
Kluczbork – Namysłów – Olesno. 
Obszar funkcjonalny utworzyły 3 powiaty: kluczborski, namysłowski i oleski oraz 16 gmin o łącznej 
liczbie ponad 180 tys. mieszkańców. Na obszarze opolszczyzny był to jeden z 5 subregionów,  
które działając jako stowarzyszenie mogły skuteczniej sięgać po środki z Unii Europejskiej  
czy programów rządowych. 
Po zmianie wpisu do KRS stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą „Stowarzyszenie Subregion 
Północny Opolszczyzny”. 
W obecnej strategii rozwoju Stowarzyszenia samorządy skupiają się na rozwoju gospodarczym, 
turystyce, na rozwoju transportu publicznego, ochronie zdrowia, edukacji. 
W 2020 roku Stowarzyszenie pracowało nad nową strategią rozwoju na lata 2021-2030. Sporządzono 
także propozycję fiszek dla projektów pozakonkursowych w ramach Funduszy Unii Europejskiej  
dla Opolskiego 2021-2027. 
 
● Partnerstwo na 307 

Z inicjatywy Wójta Gminy Rychtal – włodarza gminy zlokalizowanej na terenie województwa 
wielkopolskiego w powiecie kępińskim, graniczącej z powiatem namysłowskim należącym  
do województwa opolskiego, we wrześniu 2020 r. została zawiązana współpraca pomiędzy  
10 jednostkami samorządu terytorialnego. Samorządy połączył jeden wspólny cel: zrównoważony 
rozwój obszarów zagrożonych marginalizacją, na obszarze funkcjonalnym miast powiatowych Kępno  
i Namysłów oraz próba przywrócenia rozwoju obszaru w oparciu o planowany ciąg pieszo-rowerowy 
na śladzie byłej linii kolejowej nr 307. Zawiązana współpraca w swoim założeniu powinna 
doprowadzić do rozwoju obu niedużych ośrodków gospodarczych i oddziaływać pozytywnie na tereny 
zagrożone marginalizacją – ościenne gminy wiejskie. 
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Przedstawiciele jednostek wchodzących w skład partnerstwa podpisali List Intencyjny dotyczący 
współpracy międzygminnej i między powiatowej w ramach „Partnerstwa na 307”. 

W skład „Partnerstwa na 307” wchodzi 10 jednostek samorządu terytorialnego z pogranicza 
województw wielkopolskiego i opolskiego, tj. 

- Województwo wielkopolskie: 
Powiat Kępiński, 
Gmina Kępno (gmina miejsko-wiejska), 
Gmina Baranów (gmina wiejska), 
Gmina Trzcinica (gmina wiejska), 
Gmina Rychtal (gmina wiejska), 

- Województwo opolskie: 
Powiat Namysłowski, 
Gmina Namysłów (gmina miejsko-wiejska), 
Gmina Domaszowice (gmina wiejska), 
Gmina Wilków (gmina wiejska), 
Gmina Świerczów (gmina wiejska). 
 

● Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie Centrum Bioróżnorodności 
w Jakubowicach, reintrodukcja gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju  
oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ” 

Umowa  partnerska na rzecz realizacji Projektu „ Utworzenie Centrum Bioróżnorodności 
w Jakubowicach, reintrodukcja gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie 
warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta została między: Gminą Pokój, Gminą 
Świerczów oraz Gminą Wilków. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Pokój. Celem Partnerstwa 
jest realizacja projektu.  Zadanie Gminy Wilków polega na remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej  
i utworzeniu Centrum Bioróżnorodności w Jakubowicach; przeprowadzeniu działań edukacyjno-
informacyjnych związanych z różnorodnością biologiczną; zakup niezbędnego wyposażenia. 
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