
 1

 
Protokół nr 28  

z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 listopada 2012 r. 
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików. 

 
Sesji przewodniczyła Genowefa Wilczak Raczak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. 
Wiceprzewodnicząca powitała wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzyła XXVIII w obecnej 
kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że na 15 radnych w sesji 
uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3) 
 
Wiceprzewodnicząca powitała  Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy 
Sulików,  Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy, Marię Maciaszek – Skarbnika Gminy oraz obecnych na sesji kierowników jednostek 
organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.  
 
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w ramach kampanii profilaktycznej 
organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych pod nazwą „Zachowaj trzeźwy umysł” wśród laureatów 
jednego z konkursów znaleźli się uczniowie ze szkół z terenu Gminy Sulików: Natalia Janiak i Dawid Buczko ze Szkoły Podstawowej 
w Studniskach Dolnych oraz Jakub Śledzki i Karolina Kotkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Sulikowie. Wiceprzewodnicząca 
pogratulowała laureatom i poprosiła Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie o wręczenie nagród.  
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dorota Świątek w imieniu organizatorów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 
złożyła podziękowania Wójtowi Gminy Sulików za zaangażowanie i aktywny udział samorządu Gminy Sulików w organizację projektu. 
Ponadto Dyrektor przekazała Wójtowi certyfikat samorządu zaangażowanego w profilaktykę i edukację w ramach projektu „Zachowaj 
trzeźwy umysł”.  
 
Wójt wraz z Dyrektor GOPS wręczyli uczniom Jakubowi Śledzkiemu, Karolinie Kotkiewicz, Natalii Janiak i Dawidowi Buczko dyplomy 
 i nagrody zdobyte w konkursach organizowanych w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.  
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła podziękowanie Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy, Sekretarz Gminy 
 i Skarbnik Gminy za życzliwe słowa i udział w uroczystości w dniu pracownika socjalnego. Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy 
pamiętali w tym dniu o pracownikach socjalnych.  
 
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  
 
Radny Paweł Hasiuk na podstawie § 34 ust.1 Statutu Gminy Sulików złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. W projekcie radny zaproponował ujęcie ceny żyta na 
poziomie 65 zł za 1 q, jak w ubiegłym roku. Radny poinformował, że złożył również wniosek pisemny do Wójta o przygotowanie 
projektu tej uchwały. Projekt uchwały nie został jednak przygotowany.  
Radny złożył ponadto wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki  tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. 
Zdaniem radnego radni zbyt późno otrzymali informację o wysokości tzw. podatku śmieciowego i należałoby przesunąć głosowanie nad 
projektem uchwały. Cena zaproponowana w projekcie uchwał byłaby nie do zaakceptowania przez społeczeństwo.  
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że poszczególne wnioski o zmianę porządku obrad powinny zostać rozpatrzone w odrębnym 
głosowaniu. W kwestii wypowiedzi radnego Pawła Hasiuka Sekretarz wyjaśniła, że wypowiedź radnego wprowadza w błąd, ponieważ 
projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego został przekazany Przewodniczącemu Rady 
Gminy i jest o nim mowa w informacji o pracy Rady Gminy. Odnośnie wniosku formalnego radnego Hasiuka w sprawie wycofania z 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki  
tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik Sekretarz zapytała, czy radny jest pewien, że wycofanie z porządku obrad tego projektu uchwały 
nie zakłóci przebiegu procedury podejmowania pozostałych uchwał dotyczących gospodarki odpadami.  
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że zastanawiał się nad tym, a ponadto zdaniem radnego w uzasadnieniu do projektu uchwały powinno 
znaleźć się konkretne wyliczenie stawek za odbiór odpadów. Wyliczenie zostało przedstawione radnym w formie prezentacji,  
a w projekcie uchwały nie ma mowy o sposobie kalkulacji. Radny złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji wszystkich 
projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami.  
 
Wójt stwierdził, że jeżeli radni chcą dowiedzieć się więcej na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
i doprowadzić do dyskusji w tej sprawie,  to wszystkie projekty uchwał powinny pozostać w porządku obrad. Wójt zapewnił, że 
wszystkie działania w tej kwestii przebiegają zgodnie z planem i z porządkiem określonym w znowelizowanej ustawie. Na Wójcie ciąży 
obowiązek przedłożenia pod obrady Rady Gminy stosownych projektów uchwał, wycofując je z porządku obrad radni pozbawią go 
możliwości wywiązania się z tego obowiązku. Wójt zapewnił, że stawka przedstawiona w projekcie uchwały jest zbliżona do stawek, 
które są lub będą podejmowane w sąsiednich gminach. W Zgorzelcu stawki za odbiór odpadów zostały wyliczone przez firmę 
zewnętrzną na poziomie 23 zł za odpady segregowane i 30 zł na odpady niesegregowane. Wójt poinformował, że chciałby 
zaproponować radnym autopoprawkę polegającą na obniżeniu kwoty za odpady niesegregowane do 19 zł, 
a za segregowane 15 zł. Wójt podkreślił, że uważa za bardzo niestosowne, że na końcu procesu zmiany przepisów na temat gospodarki 
odpadami to radni są narażeni na wszelką odpowiedzialność i krytykę ze strony mieszkańców. W styczniu uchwały powinny zostać 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a następnie należy rozpocząć kampanię informacyjną dla 
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mieszkańców o nowym systemie gospodarki odpadami. Wójt prosił o odrzucenie wniosku radnego Pawła Hasiuka o wycofanie  
z porządku obrad projektów uchwał i podjęcie dyskusji w tym temacie.  
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że najbardziej bulwersujące dla społeczeństwa są stawki opłat za odbiór odpadów. Radny 
zaproponował, aby odrzucić z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz  stawki  tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik i przekazać radnym je do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem 
radnego kalkulacja stawek nie została przygotowana należycie. 
 
Wiceprzewodnicząca przerywając wypowiedź radnego Nowickiego stwierdziła, że nie jest to wniosek do zmian w porządku obrad. 
Propozycja radnego będzie mogła zostać poddana pod głosowanie jeżeli projekty uchwał pozostaną w porządku obrad. Radny Hasiuk 
złożył najdalej idący wniosek. 
 
Radny Nowicki stwierdził, że radny Hasiuk nie sprecyzował dokładnie swojego wniosku. 
 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że radny Hasiuk sprecyzował swój wniosek i mówi on o wycofaniu z porządku obrad sesji projektu 
uchwały w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki  tej opłaty i stawki opłaty 
za pojemnik. 
 
Radny Nowicki dodał, że od stycznia 2012 roku było wiadomo, że nastąpią zmiany w ustawie. Zdaniem radnego już wówczas należało 
informować mieszkańców o zmianach jakie zaplanował ustawodawca. 
 
Wiceprzewodnicząca odebrała głos radnemu Nowickiemu, stwierdzając, że sprawa, o której mówi może zostać przez niego poruszona 
w głównym temacie sesji. 
 
Radny Nowicki stwierdził, że radni powinni zastanowić się nad rozpatrzeniem tych projektów uchwał, ponieważ społeczeństwo będzie 
miało pretensje do radnych. 
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, czy będzie można zaproponować inną stawkę ceny żyta do wymiaru podatku rolnego, jeżeli wniosek 
radnego Hasiuka nie zostanie przyjęty. 
 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że radni będą głosować nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Jeżeli projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad, wówczas 
odbędzie się dyskusja w jego sprawie.  
 
Radny Konarski zaproponował, aby  radni mogli przedyskutować sprawę projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami na 
dzisiejszej sesji a głosowanie nad projektami zostało przesunięte na następną sesję. 
 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że jeżeli wszystkie projekty uchwał znajdą się w porządku obrad, w sprawie każdego może mieć 
miejsce dyskusja i zgłaszanie uwag przez radnych.  
 
Radny Konarski stwierdził, że nie powinno dojść do sytuacji, kiedy projekty uchwał znajdą się w porządku obrad i zostaną odrzucone, 
będzie to zdaniem radnego największy problem.   
 
Wiceprzewodnicząca podsumowała wnioski o zmianę w porządku obrad sesji: 
-wniosek radnego Pawła Hasiuka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego.  
 
Radny Tadeusz Polowy uznał, że radni nie orientują się w sytuacji i poinformował, że jeżeli projekt uchwały nie znajdzie się  
w porządku obrad, cena żyta pozostanie na maksymalnym poziomie ustalonym przez GUS. Zdaniem radnego Wiceprzewodnicząca 
powinna poinformować o tym radnych. 
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Pawła Hasiuka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
 
Wniosek został odrzucony 4 głosami przeciwnymi, 3 głosami wstrzymującymi się, przy 7 głosach za.  
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że radna nie powiedziała ile głosów było za wnioskiem i czy wszyscy radni wzięli udział  
w głosowaniu. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 7 radnych było za, 4 radnych było przeciwnych i 3 
wstrzymało się. Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że radni z dwuletnim stażem powinni wiedzieć, że zmiany w porządku obrad sesji 
zapadają bezwzględną większością głosów.  
 
Wójt zwrócił się ponownie do radych z prośbą o odrzucenie wniosku radnego Pawła Hasiuka, ponieważ uchwały dotyczące zmiany 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny zostać przyjęte do końca roku.  
 
Zastępca Wójta dodał, że regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie musi wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Zdaniem 
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Zastępcy Wójta nie ma uzasadnienia do odrzucenia tego projektu uchwały.  
 
Wójt  poinformował, że w przypadku niepodjęcia uchwał przez radnych do końca roku, Wojewoda wzywa Radę Gminy do podjęcia 
uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wojewoda wydaje w tej sprawie zarządzenie 
zastępcze. Wówczas radni nie będą pytani o wysokość stawki za odbiór odpadów, ponieważ wyliczy go firma w oparciu o idealny 
system, zakładający wiele innych czynników, który może zwiększyć poziom cen za odbiór odpadów.  
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że radni nie dopuszczą do tej sytuacji, ponieważ spotkają się na kolejnej sesji w tej sprawie. 
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że początkowo wnioskował o wycofanie projektu uchwały nr 5, ale stwierdził, że wycofane powinny 
być wszystkie projekty uchwał. 
 
Zastępca Wójta stwierdził, że wycofanie z porządku obrad druku nr 5 będzie skutkowało również odrzuceniem projektów uchwał nr 6  
i 7, ponieważ w tych projektach również wymienione są stawki za odbiór odpadów.  
 
Wójt  prosił radnych, aby przeprowadzili dyskusję nad tymi projektami na dzisiejszej sesji.  
 
Radny Paweł Hasiuk złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał: 
-druk nr 5 w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki  tej opłaty i stawki 
opłaty za pojemnik, 
-druk nr 6 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
-druk nr 7 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików. 
 
Radny Grzegorz Konarski stwierdził, że radni chcą dyskutować na temat tych projektów uchwał, ale głosowanie powinno odbyć się na 
kolejnej sesji.  
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że wniosek nie został sprecyzowany, ponieważ każdy radny coś dodał od siebie w dyskusji. Radny 
prosił o sprecyzowanie wniosku i prosił Wiceprzewodniczącą o nie wypominanie ile kadencji pełnił funkcję radnego.  
 
Wiceprzewodnicząca poprosiła radnego Pawła Hasiuka o sprecyzowanie złożonego wniosku. 
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że wnioskuje o wycofanie z porządku obrad druków projektów uchwał nr 5, 6 i 7.  
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Pawła Hasiuka pod głosowanie.  
 
Wniosek został przyjęty 9 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że druki nr 5, 6 i 7 nie znajdą się w porządku obrad sesji oraz poinformowała, że w zaproszeniu 
na sesję nastąpiła pomyłka w kolejności projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami, ale projekty uchwał, które otrzymali 
radni mają prawidłową numerację.  
Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek sesji wraz ze zmianami, które wynikają z wniosków złożonych przez radnych oraz 
właściwej kolejności projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami tzn. w takiej jaka była zachowana na posiedzeniach komisji: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji. 
3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  
5. Obowiązki gminy i mieszkańców w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
6. Podjęcie uchwał: 
6.1 w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sulików, na 

których nie  zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
6.2 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików, 
6.3 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

terenie Gminy Sulików i zagospodarowania tych odpadów, 
6.4 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 
6.5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w  obrębie geodezyjnym Sulików, 
6.6 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014, 
6.7 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie Sulików, 
6.8 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 
6.9 w sprawie zmian w  Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, 
6.10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Gminy Sulików, 
6.11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012. 
7. Pytania i wnioski radnych. 
8. Pytania i wnioski sołtysów. 
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9. Odpowiedzi na pytania i wnioski. 
10. Sprawy różne i informacje.  

 
Porządek obrad sesji wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. (14 głosów za)  
 
Ad. 1 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt protokołu został przekazany radnym z materiałami na sesję.  
 
Radna Bogusława Delijewska poinformowała, że jej uwaga nie dotyczy zapisu protokołu, tylko sprostowania co do wypowiedzi 
Sołtysa Ewangelisa Zarasa na str. 9: „Obecna Rada Gminy działa już dwa lata, a sołtysi nie zostali zaproszeni na żadne posiedzenie 
przez Przewodniczącego Komisji Budżetu.” Radna nie zgodziła się ze zdaniem Sołtysa, ponieważ jako Przewodnicząca Komisji 
Budżetu i Finansów w kwietniu 2011 roku zorganizowała posiedzenie, na które zaproszeni byli wszyscy sołtysi, obecny na posiedzeniu 
był także Sołtys Ewangelis Zaras. Radna dodała, że w planie pracy Komisji na 2013 rok przewidziane zostało kolejne posiedzenie z 
udziałem sołtysów.  
 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że uwaga radnej zostanie potraktowana jako sprostowanie w kwestii wypowiedzi Sołtysa a nie 
poprawka do projektu protokołu.  
 
Do protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły inne uwagi radnych. 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 2 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji. 
Przewodnicząca Komisji Społecznej –  radna Weronika Ziółkowska przedstawiła informację na temat posiedzenia komisji w dniu 22 
listopada 2012 r. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – radna Bogusława Delijewska przedstawiła informację na temat posiedzenia Komisji 
w dniu 26 listopada 2012 r. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska – radny Tadeusz Polowy przedstawił informację na temat 
posiedzenia w dniu 27 listopada 2012 r.  
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie. (14 głosów za) 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Jerzy Marek Nowicki przedstawił protokół z kontroli kompleksowej w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. Przewodniczący poinformował, że protokół został podpisany przez Dyrektor Zespołu, radni 
Bogdan Kaczmarczyk i Weronika Ziółkowska nie podpisali protokołu. Przewodniczący odczytał oświadczenie radnej Weroniki 
Ziółkowskiej na temat nie podpisania protokołu.  
 
Radna Bogusława Delijewska pytała radnego Bogdana Kaczmarczyka o przyczyny nie podpisania przez niego protokołu z kontroli. 
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk odpowiedział, że nie ma obowiązku podpisywania protokołu z kontroli oraz sporządzania oświadczenia 
na ten temat. Radny stwierdził, że brak jego podpisu jest spowodowany m.in. pierwszym punktem ujętym we wnioskach z kontroli, 
który mówi o tym, że istnieje możliwość przyjęcia uczniów do istniejących oddziałów klasowych w Zespole Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum. Zdaniem radnego to nie jest wniosek, tylko sugestia o możliwości przejęcia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Studniskach 
Dolnych. Jako radny ze Studnisk nie podpisał protokołu, ponieważ jeżeli jest możliwe przyjęcie dzieci ze Studnisk do ZSPiG to radni 
nie zawahają się podjąć decyzji o likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach.        
 
Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
 
Ad. 3 
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym. 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że informacja została przedstawiona radnym przed sesją.  
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk prosił o przedstawienie informacji na temat wysokości dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulików na 
rok 2012 dla klubów sportowych działających na terenie Gminy, która została przygotowana na posiedzenie Komisji Społecznej. 
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Komisja Społeczna realizowała temat dotyczący klubów sportowych z terenu Gminy  
w związku z tym Przewodnicząca wystąpiła do Wójta o przygotowanie informacji o wysokości udzielonych dotacji z budżetu gminy 
klubom sportowym.  
 
Przewodnicząca Komisji Społecznej odczytała informację o wysokości dotacji udzielonych klubom sportowym z budżetu Gminy 
Sulików.  
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Radna Bogusława Delijewska poinformowała, że dyżury Wiceprzewodniczących są pełnione w każdy poniedziałek przez nią i przez 
Wiceprzewodniczącą Genowefę Wilczak – Raczak, w związku z tym należy uściślić miesiąc, w którym odbywały się dyżury, ponieważ  
w informacji ujęty jest wrzesień. Po dwóch latach pełnienia dyżurów frekwencja wśród mieszkańców na dyżurach  jest niestety zerowa. 
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, z jaką datą został sformułowany wniosek radnego Pawła Hasiuka o opracowanie i przedłożenie pod 
obrady Rady Gminy Sulików projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Radny pytał 
dlaczego projekt nie został przygotowany i przedstawiony radnym do analizy. Według radnego sytuacja rolników z terenu Gminy jest 
ciężka. Na posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska można było zaprosić przedstawicieli Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej, aby wypowiedzieli się na ten temat.  
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała radnego, że radny Paweł Hasiuk zgodnie ze Statutem Gminy skierował wniosek do Wójta Gminy, 
przekazując go do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy.  
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że wiosek radnego Pawła Hasiuka wpłynął do Wójta Gminy w dniu 12 listopada br. W dniu 23 
listopada projekt uchwały został skierowany do Przewodniczącego Rady Gminy. Zgodnie ze Statutem Gminy Wójt przygotowuje 
projekt uchwały na wniosek radnego w ciągu 14 dni. Sekretarz dodała, że radny Polowy sam mógł złożyć wniosek w tej sprawie jeszcze 
w październiku, kiedy na sesji był rozpatrywany temat podatków i opłat.  
 
Wójt  dodał, że wniosek radnego wpłynął po zakończeniu prac nad projektem budżetu na 2013 rok, w którym założony został wpływ  
z podatku rolnego przy uwzględnieniu jego maksymalnej stawki. Temat podatku rolnego był poruszany miesiąc temu i wówczas ze 
strony radnego Hasiuka nie padł żaden wniosek. Wójt stwierdził, że wniosek radnego został złożony za późno, ponieważ są terminy  
i procedury, które obowiązują wszystkich. 
 
Radny Tadeusz Polowy w odniesieniu do wypowiedzi Pani Sekretarz stwierdził, że on również mógł złożyć taki wniosek, jednak nie 
zrobił tego. Temat podatku rolnego był omawiany ogólnikowo, Wójt zasugerował wówczas, żeby pozostać przy stawce ceny żyta, którą 
zaproponował GUS.  
 
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt  przedstawił sprawozdanie z swojej działalności w okresie międzysesyjnym. 
 
Radny Tadeusz Polowy pytał o wysokość refundacji przekazanej z budżetu Gminy dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 
działającego w Studniskach Dolnych. Radny podkreślił, że jest przeciwny zamykaniu szkół, ale w jego opinii, skoro został otwarty taki 
oddział, to równie dobrze mógł on zostać przyłączony do Przedszkola Publicznego w Sulikowie.  
 
Wójt odpowiedział, że dzięki działaniom Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych, które wygenerowały oszczędności, 
Gmina jest w stanie dofinansować działalność punktu przedszkolnego. Potrzebę utworzenia punktu przedszkolnego potwierdza fakt, że 
obecnie uczęszcza do niego jedenaścioro dzieci, którym zapewniona jest opieka od godz. 700 do godz. 1600. Jest to punkt niepubliczny, 
który nie może funkcjonować z publicznym przedszkolem. Dotacja, której gmina będzie mogła udzielić w przyszłym roku wyniesie 
50% wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu publicznym.  
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że miał na myśli możliwość utworzenia filii Przedszkola Publicznego w Studniskach Dolnych.  
 
Wójt  zapewnił radnego, że gdyby otwarto filię Przedszkola Publicznego, koszty jej funkcjonowania byłby niewspółmiernie wyższe niż 
koszty działania niepublicznego punktu przedszkolnego.  
 
Radna Weronika Ziółkowska pytała o zarządzenie w sprawie Regulaminu Funduszu Sołeckiego. 
 
Wójt  odpowiedział, że Regulamin reguluje między innymi gospodarkę urządzeniami zakupionymi ze środków w ramach funduszu 
sołeckiego. Za zakupiony na potrzeby sołectwa sprzęt materialnie odpowiedzialny będzie sołtys. Istotną zmianą jest również to, że  
w trakcie roku budżetowego nie będą dopuszczalne zmiany w przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Przeznaczenie środków powinno być 
dobrze przemyślane i poparte rzetelną kalkulacją przedsięwzięcia lub zakupu.  
 
Radny Paweł Hasiuk pytał czy droga do wywozu urobku z kopalni została ostatecznie wybudowana i czy jest pozwolenie na jej 
użytkowanie. 
 
Wójt odpowiedział, że budowa drogi została zakończona, natomiast na zgłoszenie zakończenia budowy ekranów wyciszających nie ma 
jeszcze potwierdzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
 
Radna Bogusława Delijewska złożyła podziękowania w imieniu mieszkańców za całkowitą przebudowę nawierzchni ulicy Krótkiej  
w Sulikowie. 
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Radny Grzegorz Konarski zgłosił, że po remoncie nawierzchni na ulicy Szkolnej, do posesji Państwa Wojtyła przedostaje się woda, 
ponieważ studzienka kanalizacyjna znajduje się wyżej od posesji. Radny mówił również o bardzo nierównej nawierzchni, która została 
położona na ul. Szkolnej.  
 
Wójt stwierdził, że te usterki są spowodowane przez niedbałość wykonawcy, który w ramach inwestycji kanalizacyjnej odtwarzał 
nawierzchnię tej drogi. Nawierzchnia drogi będzie zgłoszona do wykonawcy budowy kanalizacji jako usterka, która powinna być 
usunięta.  
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.  
 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Pani Urszula Ciupak podziękowała Wójtowi za okazane zaufanie przez 
udzielenie pełnomocnictwa do wszelkich czynności niezbędnych do składania wniosków i realizacji projektów ze środków 
zewnętrznych. Dyrektor podziękowała również Pani Skarbnik oraz pracownicy Wydziału Finansowego Pani Marcie Staszczuk za 
ogromne wsparcie i pomoc przy rozliczaniu projektów. Dyrektor poinformowała, że 2013 roku jednostki oświatowe z terenu Gminy 
Sulików, będą mogły skorzystać z programów edukacyjnych na które pozyskane zostały środki w wysokości prawie 400 tys. zł. W 
ramach programu „Kuźnia talentów” pozyskano dofinansowanie w wysokości 39 804,00 zł, dla 32 uczniów Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum zorganizowane zostaną warsztaty plastyczne, logicznego myślenia, fotograficzne i filmowe.  
Dyrektor poinformowała również, że w przeddzień sesji Urząd Marszałkowski ogłosił ranking dofinansowanych projektów, Gmina 
Sulików złożyła dwa wnioski i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Wędrujmy w przyszłość” w wysokości prawie 90 tys. 
zł, który realizowany będzie w gimnazjum. Drugi projekt „Otwórzmy się na świat” będzie realizowany w trzech szkołach 
podstawowych na wartość prawie 270 tys. zł. Obejmie zakresem realizację zajęć pozalekcyjnych a prawie 130 tys. zł będzie mogło 
zostać przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.  
 
Komendant Straży Gminnej w Sulikowie przedstawił informację o działalności Straży Gminnej. W miesiącu listopadzie Straż Gminna 
podjęła 216 czynności i interwencji. Stwierdzono 10 poważniejszych wykroczeń, wystawiono 6 mandatów karnych, udzielono 4 
pouczeń. Dokonano 72 kontroli, w tym 22 rekontrole. Straż Gminna zabezpieczyła dwie uroczystości: w dniu 1 listopada Święto 
Zmarłych oraz w dniu 9 listopada z okazji Święta Niepodległości. Straż Gminna pełniła 26 służb, w tym 18 npatroli zmotoryzowanych, 
5 patroli pieszych, 3 patrol wspólne z Policją. Wykonano 22 asysty dla pracowników Urzędu Gminy. Straż Gminna otrzymała 13 
interwencji ze strony mieszkańców. Straż kontrolowała 20 właścicieli budynków, którzy rozwiązali umowy na wywóz odpadów. Straż 
oraz mieszkańcy zaobserwowali, że zmniejszyła się ilość osób spożywających alkohol na Placu Wolności w Sulikowie po jego 
przebudowie. Straż współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt małych w Dłużynie. Dzięki współpracy z Policją i Dyrektor ZSPiG  
w Sulikowie udało się ustalić sprawców zdewastowania tablicy pamiątkowej na Placu Wolności i na budynku ZSPiG. W okresie 
zimowym Straż Gmina będzie kontrolować m.in. przejezdność dróg na terenie gminy.  
 
Radny Jerzy Marek Nowicki poinformował o oderwanych światłach odblaskowych z bariery przy drodze w Starym Zawidowie.  
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał czego dotyczyły rekontrole przeprowadzane przez Straż Gminną.  
 
Komendant odpowiedział, że dotyczyły głownie podpisania umów na wywóz nieczystości.  
 
Ad. 5 
Obowiązki gminy i mieszkańców w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
Radny Grzegorz Konarski pytał w jaki sposób po wejściu w życie nowego systemu gospodarki odpadami, mieszkańcy mają 
segregować odpady mając jeden pojemnik. 
 
Wójt odpowiedział, że segregacja będzie przebiegała w ten sam sposób jak obecnie, do swojego pojemnika mieszkańcy będą wrzucać 
odpady zmieszane, a odpady segregowane do ludmerów. 
 
Radny Konarski pytał, co należy wpisać do deklaracji w przypadku, gdy w budynku zameldowane są osoby, które faktycznie go nie 
zamieszkują. 
 
Wójt odpowiedział, że przepisy w tej kwestii są sformułowane w bardzo niekorzystny sposób dla mieszkańców, ponieważ nawet jeśli 
osoba przebywa jeden dzień w miesiącu w miejscu, gdzie jest zameldowana, należy ująć ją w deklaracji. Wójt dodał, że wszelkie 
wątpliwości mogą zostać poruszone na nadzwyczajnej sesji, o której zwołanie będzie wnioskował, w celu podjęcia projektów uchwał 
wycofanych z porządku dzisiejszej sesji. 
 
Wiceprzewodnicząca dodała, że Wójt będzie proponował obniżenie kwoty za odbiór odpadów za segregowane do 15 zł i za 
niesegregowane 19 zł. Jeżeli ktoś z radnych zaproponuje inne stawki, to powinien opracować projekt uchwały wraz z kalkulacją. Radni 
na posiedzeniach komisji dopytywali o sposób wyliczenia stawki, dlatego na sesji otrzymali prezentację multimedialną zawierającą 
kalkulację.  
 
Radny Grzegorz Konarski poruszył kwestię kosztu transportu odpadów. Radny zauważył, że jeżeli nieruchomość zamieszkuje np. 5 
osób, a odpady są odbierane jednorazowo, koszt transportu jest wliczony pięciokrotnie. 
 
Wójt  wyjaśnił, że wówczas należy wystawić pojemnik dostosowany do 5 osób o pojemności 150 litrów.  
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Radny Józef Ziomek pytał, czy konieczny jest odbiór odpadów raz w tygodniu, skoro przy segregacji odpadów, odbiór raz 
na dwa tygodnie jest wystarczający.  
 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że poszczególne koszty są dzielone na osoby, również koszt transportu odpadów. 
 
Wójt stwierdził, że byłby skłonny uznać, że koszty przedstawione w kalkulacji są błędne, wówczas gdyby odbiegały od tych, które 
wyliczyły sąsiednie samorządy, jednak wszyscy, którzy sami dokonali obliczeń otrzymali podobne dane. Przykładowo  
w Mieście Lubań ustalono stawki 15 i 19 zł.  
 
Radny Andrzej Dominikowski poruszył kwestię obniżenia ceny za transport odpadów. 
 
Pani Marta Brzozowska – podinspektor ds. ochrony środowiska wyjaśniła różnicę w aktualnych kosztach odbioru odpadów i kosztów 
transportu w stosunku do kalkulacji przedstawionej w prezentacji multimedialnej.  
 
Zastępca Wójta stwierdził, że koszty odbioru odpadów, gmina będzie musiała przekazać przedsiębiorstwu, które wygrało przetarg. 
Zakładając, że Gminę Sulików zamieszkuje 5990 mieszkańców, którzy będą objęci opłatą śmieciową, mnożąc liczbę mieszkańców 
przez 15 zł, otrzyma się kwotę 89 850,00 zł. Biorąc pod uwagę liczbę 1300 gospodarstw domowych na terenie gminy, dzieląc kwotę 
89 850,00 zł przez liczbę gospodarstw domowych otrzyma się kwotę 70 zł miesięcznie. Osoba zamieszkująca sama swoje gospodarstwo 
musi ponosić koszty za pozostałych mieszkańców, nie jest to niestety sprawiedliwe rozwiązanie.  
 
Radny Jerzy Marek  Nowicki zapytał czy jest sprawiedliwe to, że mieszkańcy którzy nie mają wody z wodociągu ponoszą koszty 
dopłaty do ceny wody dla mieszkańca Sulikowa.  
 
Wójt wyjaśnił, że na dopłaty do wody jest przeznaczany podatek od nieruchomości od Spółki SUPLAZ . Stary Zawidów nie ponosi 
kosztów dopłaty do ceny wody dla pozostałych mieszkańców, gdyż nie ma tam sieci wodociągowej. 
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał, czy istnieje możliwość wyodrębnienia od kosztów odbioru odpadów ceny transportu.  
 
Zastępca Wójta wyjaśnił, że nie ma możliwości takiego podziału kosztów. 
 
Sołtys Ewangelis Zaras mówił o protestach gmin, które nie godzą się z nową ustawą śmieciową. Sołtys stwierdził, że tak wysokie ceny 
za odbiór odpadów są krzywdzące dla mieszkańców, ale nie jest to wina radnych, bo zostało to narzucone przez nową ustawę.  
 
Zastępca Wójta stwierdził, że odwołania i protesty samorządów dotyczą przede wszystkim kwestii organizacji przetargów, ponieważ 
większe miasta mają własne przedsiębiorstwa, które mogą wiele stracić. Ustawa ma wiele niedoskonałości, ale gmina musi wywiązać 
się ze swoich obowiązków. Minister Środowiska stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby przesuwania wejścia w życie przepisów ustawy.  
Za nieprzeprowadzenie przetargu na gminę zostaną naliczone kary, a Wojewoda wyda zarządzenie zastępcze, wówczas nikt z pewnością 
nie będzie liczył się z głosem radnych i mieszkańców. Jeżeli przepisy reformy śmieciowej nie wejdą w życie od 1 lipca 2013 roku, 
właściciel nieruchomości może wybrać usługi dowolnego przedsiębiorstwa, które wystawi fakturę. Mieszkaniec dostarcza wówczas 
rachunek do Urzędu Gminy, który ma obowiązek ją opłacić.  
 
Wójt poinformował, że Konwent wójtów z regionu jeleniogórskiego usiłuje doprowadzić do spotkania  
z Wojewodą, aby po raz kolejny przekazać swoje uwagi do reformy śmieciowej. Wójt podziela obawy radnych i zgadza się z ich 
zdaniem. Do tej pory ZGiUK w Lubaniu wystawiał ok. 1200 faktur dla mieszkańców, od lipca, jeżeli wygra w przetargu wystawi jedną 
fakturę obciążającą gminę. Do obowiązków Wójta należy to, aby zmobilizować mieszkańców do płacenia za odbiór odpadów lub 
przeprowadzić windykację, jeżeli nie będą wpływać opłaty.   
 
Sołtys Andrzej Polowy stwierdził, że nie neguje obowiązku płacenia za wywóz odpadów, ale mieszkańcy są zbulwersowani tym,  
że muszą płacić za osoby, które nie przebywają w miejscu zamieszkania.  
 
Radny Józef Ziomek ponownie poruszył zmianę częstotliwości odbioru odpadów, która raz na tydzień wygeneruje większe koszty.  
 
Wójt  odpowiedział, że częstotliwość odbioru odpadów można zmienić jedynie poprzez zmianę regulaminu utrzymania czystości  
i porządku w Gminie.  
 
Zastępca Wójta stwierdził, że zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów spowoduje konieczność zwiększenia liczby posiadanych 
pojemników, które również kosztują. Decyzja Rady Miasta Lubań o odbiorze odpadów co drugi tydzień nie zmieniła tego, że stawki 
uchwalono na poziomie 15 i 19 zł.  
 
Wójt poinformował, że Rada Miasta Lubań podjęła uchwałę w sprawie stawek za odbiór odpadów jednogłośnie, ponieważ zmiana 
spowodowała obniżenie obowiązującej tam stawki z 17 zł do 15 zł. Gospodarka odpadami w Gminie Sulików funkcjonowała zupełnie 
inaczej. Przez lata funkcjonowania nie pozyskano środków na rekultywację składowiska odpadów. Przez długoletnie zaniedbania  
w gminie nastąpi drastyczny skok cen za odbiór odpadów.  
 
Zastępca Wójta poinformował, że Ministerstwo Środowiska zatrudniło ekspertów do udzielenia odpowiedzi m.in. dla gmin w sprawie 
interpretacji zapisów nowej ustawy śmieciowej. Miesiąc temu Gmina Sulików wysłała zapytanie, na które do tej pory nie otrzymała 
odpowiedzi. Samorządy zostały pozostawione same sobie z interpretacją przepisów.  
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Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał w jaki sposób nastąpi obniżenie cen za odbiór odpadów, jeżeli w wyniku przetargu uchwalone 
stawki okażą się za wysokie. 
 
Wójt odpowiedział, że wówczas gmina będzie musiała ponownie wezwać wszystkich mieszkańców, którzy składali deklaracje do ich 
zmiany.  
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że gmina ma kłopot, który trzeba rozwiązać, w związku z tym radny pytał jaki był sens 
przekazywania 800 tys. zł do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. 
 
Wójt  odpowiedział, że na spotkaniu przedstawicieli czternastu samorządów w Lubaniu w przeddzień sesji to Gmina Sulików była 
postawiona za wzór dla pozostałych, ponieważ jako pierwsza zdecydowała o przekazaniu środków do ZGiUK. Obecnie wszystkie 
Gminy podpisały porozumienia, gdyż żadnej gminy indywidualnie nie stać na zbudowanie kompletnej instalacji. 
 
Zastępca Wójta dodał, że Regionalna Instalacja Gospodarki Odpadami Komunalnymi została ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami jako najbliżej położony punkt, do którego gminy  będą zobowiązane przekazywać odpady zmieszane. Budowa Regionalnej 
Instalacji to wspólna inwestycja, dzięki którym gminy będą w stanie osiągać wskaźniki realizacji zadań związanych z gospodarką 
odpadami.  
 
Wójt  przypomniał, że Miasto Zgorzelec również przystąpiło do porozumienia pomimo tego, że posiada Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej.  
 
Radna Weronika Ziółkowska poprosiła, aby do następnego posiedzenia przygotować dla radnych dwa porównania kosztów, przy 
odbiorze odpadów raz w tygodniu i co drugi tydzień. 
 
Wójt  odpowiedział, że cena jest uzależniona od innych czynników i zwrócił się do radnych o okazanie zaufania w tej trudnej sytuacji, 
ponieważ wszelkie działania Urzędu Gminy zmierzają ku jak najlepszemu rozwiązaniu.  
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie informację o obowiązkach gminy i mieszkańców w świetle nowej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. (13 głosów za – w głosowaniu nie wziął udział radny Józef Ziomek, który w momencie 
głosowania opuścił sesję) 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwał: 
1) W sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sulików, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za  radny Józef Ziomek brał udział w głosowaniu) 
 
2) W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików. 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
 
Zastępca Wójta przedstawił następujące autopoprawki do projektu uchwały: 
-w rozdziale 1 § 1 należy dodać dwa punkty, pkt. 6: „wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolnej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub nieruchomościach” oraz pkt. 7: „wyznaczania obszarów 
podlegających obowiązkowej delatyzacji i terminów jej przeprowadzania”.  
-w § 12 pkt. 5: w zdaniu „zarządzający systemem gospodarki odpadami przekazuje operatorowi informacji …. słowa „do segregacji 
odpadów” należy poprawić na  „pojemniki do zbierania odpadów”. 
-w nazwie rozdziału 7 należy dodać dwa wyrazy na końcu zdania słowa: „z produkcji rolniczej”.  
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że projekt uchwały nie został prawidłowo przygotowany. Radny zaproponował przeniesienie 
głosowania nad projektem uchwały na następną sesję, aby radni zapoznali się z tymi zmianami.  
 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został zatwierdzony na początku sesji i nie można go zmieniać. 
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że radni nie powinni głosować zmian w projekcie uchwał „na gorąco” . 
 
Zastępca Wójta stwierdził, że autopoprawki nie wpływają na wartość merytoryczną projektu uchwały. W projekcie uchwały pojawiły 
się również błędy techniczne. Dodanie dwóch wyrazów do tytułu rozdziału nie wpływa na jego treść. Pkt. 6 i 7 w rozdziale 1 § 1 
wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
 
Pani Marta Brzozowska – podinspektor ds. ochrony środowiska stwierdziła, że podczas tworzenia projektu uchwały pojawiły się 
błędy, co może zdarzyć się każdemu. 
 
Zastępca Wójta dodał, że uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sulików powinna zostać jak 
najszybciej opublikowana w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, aby mogła wejść w życie.  
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Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że pojawiły się wątpliwości co do zapisu na temat częstotliwości odbioru odpadów, który  
został określony raz w tygodniu. Zdaniem radnej należy rozważyć tą kwestię, aby nie wprowadzać zmian w późniejszym terminie.  
 
Zastępca Wójta dodał, że projekt uchwały w obecnej formie został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Zgorzelcu. Po wprowadzeniu zmian na temat częstotliwości odbioru odpadów, projekt musiałby zostać ponownie 
przekazany do zaopiniowania. 
 
Radna Bogusława Delijewska poprosiła o odczytanie opinii. 
 
Zastępca Wójta odczytał postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu w sprawie pozytywnej opinii na temat 
projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sulików.  
 
Radna Delijewska podkreśliła, że projekty uchwał, które będą podejmowane na sesji nadzwyczajnej są kompatybilne z Wojewódzkim 
Planem Gospodarki Odpadami i regulaminem utrzymania i czystości i porządku w Gminie Sulików.  
 
Wójt  dodał, że istotna jest kolejność projektów uchwał, stąd kiedy dopatrzono się błędu w kolejności projektów uchwał w porządku 
sesji wniósł o uporządkowanie ich we właściwej kolejności. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w 
Gminie Sulików jest bardzo istotną uchwałą a jego treść nie odbiega znacząco od treści poprzedniego regulaminu. Wójt zaproponował, 
aby zapis dotyczący częstotliwości wywozu odpadów pozostał bez zmian, ponieważ mieszkańcy zgłaszali wcześniej potrzebę odbioru 
śmieci raz w tygodniu. 
 
Zastępca Wójta podkreślił również sprawę obsługi linii sortowniczej obsługiwanej przez ZGiUK, odpady muszą wpływać z taką 
częstotliwością. 
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały. 
 
Autopoprawki zostały przyjęte 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.  
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami. 
 
Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących.  
 
3) W sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Sulików i zagospodarowania tych odpadów. 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
 
4) W sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
 
5) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w  obrębie geodezyjnym Sulików. 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za) 
 
6) W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014. 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
7) Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
działających w zakresie oświaty w Gminie Sulików. 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
8) W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania. 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały oraz przypomniała o autopoprawce w § 2 pkt. 4 projektu uchwały zgłaszanej na 
posiedzeniach komisji polegającej na zmianie wysokości udzielanej dotacji do 50% ponoszonych wydatków bieżących.  
Uchwała została przyjęta 12 glosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. 
 
9)  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. 
Sekretarz Gminy przypomniała o poprawce zgłaszanej na posiedzeniach komisji, w § 1 projektu uchwały, po słowach z dnia 21 marca 
2002 roku należy dodać tytuł uchwały: „w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w 
Sulikowie.” 
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Wiceprzewodnicząca odczytała poprawne brzmienie § 1 projektu uchwały. 
 
 Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
 
10) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy Gminy Sulików.  
Skarbnik Gminy  przedstawiła projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
 
11) W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012. 
Skarbnik Gminy  przedstawiła projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
 
Ad. 7 
Pytania i wioski radnych. 
Radna Weronika Ziółkowska pytała czy istnieje  możliwość dostawienia punktu świetlnego przy skrzyżowaniu w Mikułowej. Radna 
pytała również dlaczego przy skrzyżowaniu nie może zostać ustawiony znak STOP.  
 
Radna Bogusława Delijewska monitowała w sprawie zapadniętych części drogi na ulicy Nowe Miasto i na skrzyżowaniu przy 
wjeździe do kopalni. Uszkodzenia nawierzchni stwarzają zagrożenie dla użytkowników drogi.  
 
Radny Jerzy Marek Nowicki prosił o informację na temat sprawy mostu na ul. Górnej koło posesji Pana Nieckarza.  
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na pismo Pani Jolanty Loritz-Dobrowolskiej odnośnie elektrowni 
wiatrowych. Ponadto radny: 
-wnioskował o odtworzenie nawierzchni drogi na ul. Aleja Róż,  
-pytał czy przeciwko Wójtowi w sprawie mostu na ul. Górnej prowadzone jest postępowanie karne i z jakimi okolicznościami jest 
związane oraz czy prowadzone  jest postępowanie administracyjne przez nadzór budowlany i jakie w związku z tym są przewidywane 
konsekwencje dla budżetu Gminy, 
-prosił o wystąpienie do zarządcy drogi powiatowej o ustawienie znaków ostrzegawczych w związku z rozpoczęciem budowy farmy 
wiatrowej w Małej Wsi Dolnej. Radny zwrócił uwagę na nie uporządkowanie przez wykonawców budowy farmy wiatrowej błota 
naniesionego na nawierzchnię drogi.  
Radny zgłosił wniosek do Komisji Rewizyjnej o zbadanie przebiegu inwestycji przebudowy Placu Wolności w Sulikowie. 
 
Radny Marian Kurek  pytał o naprawę wyrwy przy drodze powiatowej przy wyjeździe z Wrociszowa Górnego w kierunku Skrzydlic.  
 
Radny Tadeusz Polowy pytał kiedy zostanie wymieniony przepust w drodze gminnej nr 7/85, ponieważ sprawa toczy się już od kilku 
miesięcy. 
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk wnioskował, aby wszystkie uwagi przy odbiorze naprawy nawierzchni drogi powiatowej w Studniskach 
zostały szczegółowo ujęte w protokole odbioru. 
 
Radny Józef Ziomek prosił o rozwinięcie uzasadnień w projektach uchwał. Uzasadnienie zawierają za mało informacji i często nie są 
zrozumiałe dla wszystkich. 
 
Wójt  udzielił następujących odpowiedzi: 
-przy skrzyżowaniu w Mikułowej znajdzie się dodatkowy punkt oświetleniowy, 
-zarządcą skrzyżowania w Mikułowej jest Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - jako zarządca drogi głównej i to on decyduje o jego 
oznakowaniu. Przy skrzyżowaniu ustawiono zielone słupki mające informować o niebezpieczeństwie, jednak po kolejnym wypadku 
drogowym okazuje się że nie spełniają swojej roli. Wójt podejmie dalsze interwencje w tej sprawie.  
-uszkodzenia nawierzchni na ul. Nowe Miasto zostały zgłoszone wykonawcy. W kwestii zapytania radnego Kaczmarczyka Wójt 
poinformował, że nie została określona procedura i termin zgłaszania usterek do wykonawcy, które zostaną naprawione w przyszłym 
roku. Wójt domaga się od wykonawcy określenia procedury. Dyrektor Wolf deklaruje, że będzie razem z pracownikami dostępny w 
siedzibie Spółki SUPLAZ. Najprawdopodobniej zostanie wynajęty podwykonawca – firma GEOBUD, która będzie usuwała usterki. 
 
Sekretarz Gminy w kwestii zapytania radnego Hasiuka stwierdziła, że jako doświadczony samorządowiec, radny powinien wiedzieć, 
że zarówno radnego, jak i zwykłego obywatela obowiązują przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Radny może ubiegać 
się o udostępnienie pisma.  
 

(Sesję opuściła radna Agnieszka Nachotko) 
 
 
Wójt  w sprawie drogi przy wyjeździe z Wrociszowa Górnego poinformował, że  pracownik ds. drogownictwa Urzędu Gminy dostał 
wyraźne polecenie aby rozwiązać ten problem, mimo tego, że jest to droga powiatowa. Zdaniem Wójta dla pracownicy  
z trzydziestoletnim stażem pracy nie powinien być to problem nie do rozwiązania. 
Uszkodzony przepust w drodze gminnej również nie został naprawiony, mimo wcześniejszych deklaracji Wójta, ponieważ pracownik 
ds. drogownictwa przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i nie przekazał innym pracownikom informacji na temat zadań, 
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które są do wykonania. W związku z tym, zostało utworzone  stanowisko asystenta Wójta na którym został zatrudniony Pan Ryszard 
Kiwilsza. Dzięki temu wszystkie sprawy, bez względu na nieobecności pracowników, będą realizowane na bieżąco. Pan Kiwilsza jest 
doświadczonym pracownikiem, który z pewnością sobie poradzi w różnych sytuacjach.  
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że zatrudnienie Pana Ryszarda Kiwilszy jest „strzałem w dziesiątkę”, ponieważ 
współpracował z nim przy planach dotyczących oświetlenia i uważa, że jest to bardzo konkretny i skuteczny pracownik. Podobnego 
zdania były panie  radne Delijewska i Wilczak- Raczak. 
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał kiedy rozpoczną się pracę związane z oświetleniem w Studniskach. 
 
Wójt  stwierdził, że w Studniskach miało miejsce wyjątkowo wiele zmian w  projekcie oświetlenia, w związku z tym konieczne były 
kolejne uzgodnienia. Zadziwiający jest fakt, że wielu mieszkańców nie wyrażało zgody, aby nad ich posesją przechodziły linie 
oświetleniowe. Wójt zapewnił, że Studniskach Górnych tam, gdzie jest to możliwe zostaną ustawione lampy, w Studniskach Dolnych 
wszelkie uzgodnienia zostały zakończone, jak tylko pojawią się środki w budżecie, rozpocznie się budowa.  
Jeżeli uzasadnienia projektów uchwał są zbyt mało rozbudowane, mogą zostać dodatkowo omówione na posiedzeniach komisji. 
W kwestii mostu na ul. Górnej Wójt poinformował, że z powództwa Państwa N., Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze prowadziła 
postępowanie, które dla większości podejrzanych zostało umorzone z powodu znikomej szkodliwości czynu. Postępowanie będzie 
toczyło się w dalszym ciągu w zakresie zarzutów postawionych Wójtowi dotyczących stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia 
ludzkiego, jakie stanowi wybudowany most.  W sprawie mostu toczy się jednocześnie postępowanie administracyjne prowadzone przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu. W ślad za ekspertyzą wykonaną na zlecenie Prokuratury, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał Gminie wybudowanie dodatkowego baypassu, który zwiększyłby przepustowość mostu. 
Gmina odwołała się od tej decyzji do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nie odniósł się jeszcze do sprawy. 
Zdaniem Wójta postawione zarzuty są absurdalne, ponieważ most został wybudowany zgodnie z projektem, który został zatwierdzony 
przez Starostwo Powiatowe i Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, bez wnoszenia jakichkolwiek uwag. 
Państwo N., po tym jak fundament mostu został wylany, pomimo wcześniejszej zgody stwierdzili, że most różni się położeniem od 
wcześniejszego. Gmina wykupiła od Państwa N. część gruntu zajętego pod budowę mostu i uregulowała wszelkie należności. Państwo 
N. wnieśli również o wybudowanie murów oporowych, jednak leży to w kompetencji Oddziału DZMiUW w Lwówku Śląskim i nie 
zakładał tego projekt budowy mostu. Kiedy Wójt objął swoje stanowisko i rozpoczął działania w tej sprawie, fundament mostu był już 
wylany.  
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy były przeprowadzane próby nośności mostu przed jego odbiorem.  
 
Wójt odpowiedział, że próby nośności nie miały miejsca, ponieważ jest to typowa budowa, most z gotowych elementów.  
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że nie uzyskał odpowiedzi na pytanie odnośnie odtworzenia nawierzchni na ul Aleja Róż oraz  
w sprawie rozpoczęcia budowy elektrowni wiatrowych. Radny dodał również, że w protokole z poprzedniej sesji zostało ujęte, że 
odpowiedź na pismo Pani Jolanty Lortiz-Dobrowolskiej zostanie mu przekazana.  
 
Wójt odpowiedział, że jeżeli będą ku temu podstawy prawne, pismo zostanie radnemu przekazane, radnego też obowiązują procedury. 
Wójt stwierdził ponadto, że radny powinien bardziej przykładać się do głosowań na sesji i przyczyniać się do zwiększania środków w 
budżecie, póki co radny podejmuje działania, które powodują zmniejszenie środków w budżecie gminy. Wówczas bardziej 
prawdopodobne będzie sfinansowanie odtworzenia nawierzchni na ul. Aleja Róż. Wójt przekazał wykonawcy budowy elektrowni 
wiatrowych uwagi poprzez Straż Gminną co do zabrudzenia drogi przy prowadzonej budowie.  
 
Ad. 8 
Pytania i wnioski sołtysów. 
 
Sołtys Ewangelis Zaras przeprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów za stwierdzenie odnośnie posiedzeń Komisji. 
 
Radna Bogusława Delijewska odparła, że ustosunkowała się jedynie do wypowiedzi Sołtysa zawartej w protokole.  
 
Sołtys Ewangelis Zaras odnośnie przebiegu budowy oświetlenia we Wrociszowie Górnym, stwierdził, że nikt z nim nie konsultował 
zmian do projektu i nie pytał o jego uwagi. Zdaniem Sołtysa, Wójt uważa go za przeciwnika i dlatego jest lekceważony.  
 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że to radni i sołtysi zgłaszali Wójtowi swoje uwagi i zabiegali o zmiany w projekcie oświetlenia. 
 
Sołtys stwierdził, że od rozpoczęcia obecnej kadencji nikt z Urzędu Gminy nie pojawiał się we Wrociszowie Górnym. 
 
Wójt odpowiedział, że wielokrotnie w ciągu dwóch lat spotykał się z mieszkańcami  i sołtysem Wrociszowa Górnego i był obecny na 
zebraniach. W kwestii oświetlenia w każdej miejscowości nanoszone były poprawki do projektu, ponieważ pierwotny projekt wymagał 
znacznego uszczegółowienia. 
 
 
Ad. 9 
Odpowiedzi na zapytania. 
(Odpowiedzi udzielone zostały w punkcie 7 i 8.) 
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Ad. 10 
Sprawy różne i informacje 

1) Wójt  przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy – Janowi Soleckiemu podziękowania od Proboszcza Parafii św. Józefa 
Robotnika ks. Jacka Krasonia za wsparcie finansowe dla Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Miedzianej. 

2) Wiceprzewodnicząca poprosiła przewodniczących stałych komisji o pozostanie po zakończeniu sesji na sali konferencyjnej w 
celu uszczegółowienia planów pracy Rady Gminy na 2013 r. Wiceprzewodnicząca poinformowała również, że radni otrzymali 
projekt uchwały budżetowej na 2013 rok.  

3) Radna Bogusława Delijewska poprosiła o wywieszanie ogłoszeń o sesjach Rady Gminy na tablicach ogłoszeniowych na Placu 
Wolności w Sulikowie oraz poprosiła o pozostanie na Sali, po zakończeniu sesji przedstawicieli klubu radnych w celu 
omówienia dalszego funkcjonowania klubu.  

4) Wiceprzewodnicząca poinformowała, że jeżeli do Przewodniczącego Rady wpłynie wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, 
w ciągu siedmiu dni zostanie ona zwołana.  

 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Wiceprzewodnicząca zamknęła XXVIII  
w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1620) 
 
 
Protokołowała: 
A. Adamiak  


