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Protokół nr 29 
z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 grudnia 2012 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików. 
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.  
 
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXIX w obecnej kadencji 
Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 
14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3) 
 
Przewodniczący powitał  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.  
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 16 grudnia 2012 r. w Gminie Sulików odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Sulików, w wyniku których na radnego Gminy Sulików wybrany został Pan Bogusław Świątek.  Przewodniczący poprosił Panią 
Agnieszkę Bieńkowską  - Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie o wręczenie Panu Bogusławowi Świątkowi 
zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy Sulików.  
 
Pani Agnieszka Bieńkowska wręczając zaświadczenie Panu Bogusławowi Świątkowi, życzyła mu owocnej pracy i wszelkiej 
pomyślności. 
 
Przystąpiono do ślubowania  radnego. 
 
Przewodniczący odczytał treść ślubowania. Radny Bogusław Świątek wypowiedział słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.  
Radny złożył ślubowanie i tym samym objął mandat radnego Gminy Sulików. Przewodniczący poinformował, że w sesji bierze udział 
15 radych. 
 
Wójt  złożył gratulacje nowo wybranemu radnemu, życząc wszelkiej pomyślności oraz wręczył radnemu herb Gminy Sulików.  
 
Przewodniczący poinformował, że w związku z objęciem przez Pana Bogusława Świątka mandatu radnego, należy wprowadzić 
zmianę w porządku obrad sesji polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych komisji Rady Gminy Sulików. Radny Bogusław Świątek wyraził zgodę na pracę w Komisji Społecznej, w której 
obecnie jest wakat. 
Porządek obrad wraz z proponowaną zmianą przedstawiał się następująco:  

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 
6. Podjęcie uchwały budżetowej Rady Gminy Sulików na rok 2013: 
6.1 przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
6.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
6.3 odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej, 
6.4 przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji, 
6.5 przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej, 
6.6 dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami, 
6.7 głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami, 
6.8 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki i poprawki.  
7. Podjęcie uchwał: 
7.1 w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki  tej opłaty i stawki 

opłaty za pojemnik, 
7.2  w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
7.3  w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików. 
7.4 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, 
Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna), 

7.5 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików, 

7.6 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, 

7.7 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierna, 
7.8 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Sołectwa Bierna do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.  
7.9  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików, 
7.10  w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.  
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7.11  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych. 
7.12 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Sulików.  
8. Podjęcie uchwał dotyczących pracy Rady Gminy Sulików w 2013 roku: 
8.1 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2013 rok, 
8.2 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na rok 2013, 
8.3 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2013.  
9. Pytania i wnioski radnych. 
10. Pytania i wnioski sołtysów. 
11. Odpowiedzi na pytania i wnioski. 
12. Sprawy różne i informacje.  

 
Radny Jerzy Marek Nowicki mówił o wniosku, który złożył na wspólnym posiedzeniu komisji. Radny zaproponował, aby opłata za 
odbiór odpadów segregowanych wyniosła 12 zł, a opłatę za odbiór odpadów niesegregowanych pozostawić na poziomie 19 zł.  
 
Przewodniczący poprosił radnego o odniesienie się do porządku obrad, ponieważ jego wniosek będzie poddawany pod głosowanie 
podczas omawiania projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
stawki  tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. 
 
Radny Nowicki stwierdził, że § 34 ust. 2 mówi o tym, że zmiany porządku sesji można dokonać wyłącznie na początku sesji, po 
przedstawieniu przez Przewodniczącego porządku obrad. Radny chciał wprowadzenia zmian w  projekcie uchwały.  
 
Przewodniczący stwierdził, że należy zatwierdzić porządek obrad, a przy poszczególnych projektach uchwał będzie możliwe 
zgłaszanie wniosków o ich zmianę.  
 
Wójt stwierdził, że aby mogła odbyć się dyskusja na temat projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki  tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, projekt musi znaleźć się w 
zatwierdzonym porządku sesji. Wójt dodał, że jest przygotowany na wszelkie propozycje ze strony radnych w tej kwestii.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianą. 
 
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20 
grudnia 2012 r. Do projektu protokołu nie wpłynęły uwagi radnych. 
 
Radna Weronika Ziółkowska zgłosiła uwagę do swojej wypowiedzi w projekcie protokołu na str. 8. Zdanie „Radna Weronika 
Ziółkowska poprosiła, aby do następnego posiedzenia przygotować dla radnych dwa porównania kosztów, przy odbiorze odpadów raz 
w tygodniu i dwa razy w tygodniu.” powinno brzmieć: „Radna Weronika Ziółkowska poprosiła, aby do następnego posiedzenia 
przygotować dla radnych dwa porównania kosztów, przy odbiorze odpadów raz w tygodniu i co drugi tydzień.”  
 
Protokół nr 28 z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. (15 głosów za) 
 
Ad. 2 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji stałych. 
Wiceprzewodnicząca Bogusława Delijewska przedstawiła informację o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy 
Sulików w dniu 11 grudnia 2012 r.  
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła informację o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy 
Sulików w dniu 20 grudnia 2012 r.  
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie. (15 głosów za) 
 
Ad. 3 
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący poinformował, że informacja została przedstawiona radnym przed sesją.  
Radni nie wnieśli uwag do informacji. 
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym został przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za) 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  
Wójt  przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. 
(Sesję opuścił radny Tadeusz Polowy – godz. 1032). 
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.  
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.  (14 głosów za, radny Polowy nie brał 
udziału w głosowaniu). 
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(Radny Tadeusz Polowy powrócił na sesję – godz. 1037). 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 
 
Skarbnik Gminy  omówiła autopoprawki do projektu uchwały.  
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że głosowanie nad autopoprawkami do projektu budżetu powinno mieć miejsce w punkcie 6.5. 
 
Wójt  stwierdził, że w punkcie 6.5 jest mowa o autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej. Skarbnik przedstawiła 
autopoprawki  do wieloletniej prognozy finansowej. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Uchwała  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików wraz z autopoprawkami została przyjęta 
jednogłośnie. (15 głosów za) 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały budżetowej Rady Gminy Sulików na rok 2013. 
 
6.1  
Przedstawienie projektu uchwały budżetowej. 
 
Wójt stwierdził, że projekt uchwały budżetowej na rok 2013 został omówiony szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Ponadto stwierdził, że budżet na 2013 rok nie jest wymarzonym budżetem, ponieważ nie zawiera wielu istotnych zadań. Strona 
dochodowa projektu budżetu została zaplanowana bardzo optymistycznie, zostały wzięte pod uwagę maksymalne stawki podatków. 
Wydatki budżetu są bardzo ograniczone i nie zawierają wielu istotnych zadań jak np. remonty budynków placówek oświatowych. 
Jedynym wydatkami pozostawionymi w zaplanowanej wysokości są wydatki z funduszu sołeckiego.   
 
6.2 
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 
 
Przewodniczący odczytał uchwałę nr I/360/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 
grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.  
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej na 2013 rok.  
 
6.3  
Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – radna Bogusława Delijewska przedstawiła zbiorczą opinię na temat projektu 
uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2013.  
 
6.4 
Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji. 
Wójt  podziękował radnym za poświęcenie czasu i wyrozumiałość przy zapoznawaniu się z projektem budżetu Gminy oraz zapewnił, 
że projekt budżetu zabezpiecza wszystkie potrzeby Gminy i jednostek organizacyjnych. Wójt podkreślił, że jednym  
z najistotniejszych i najbardziej kosztownych zadań jest kontynuacja modernizacji oświetlenia.  
Wójt podziękował wszystkim, którzy brali udział w tworzeniu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok, a w szczególny sposób 
podziękował Pani Marii Maciaszek – Skarbnik Gminy, która poświęciła wiele czasu i pracy aby skonstruować projekt budżetu w tym 
kształcie.  
 
6.5  
Przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej. 
Skarbnik Gminy  przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na 2013 rok.  
 
6.6.  
Dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami. 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały budżetowej i do omówionych autopoprawek.  
 
6.7  
Głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok. 
Autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie. (15 głosów za) 
 
6.8  
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Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki i poprawki.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2013 rok. 
Uchwała budżetowa Gminy Sulików na 2013 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się. 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwał: 
7.1 w sprawie wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki  tej opłaty i stawki opłaty za 
pojemnik. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Wójt poinformował, że przedstawił projekt uchwały zawierający kalkulację wynikającą z rozpoznania kosztów funkcjonowania 
nowego systemu gospodarki odpadami. Wójt stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że dla niektórych rodzin stawka 15 zł za odpady 
segregowane jest zbyt wysoka. Niestety, odpowiedzialność za decyzje podjęte przez rząd muszą ponosić samorządy. Stawka 15 zł 
została przyjęta również m.in. w Lubaniu i Zawidowie. W Zgorzelcu przyjęto stawkę 17 zł. Te trzy samorządy posiadają własne 
przedsiębiorstwa komunalne i znacznie mniejszy obszar do obsługi w porównaniu do Gminy Sulików. Każda obniżka ceny o 1 zł to 
ok. 60 tys. zł rocznie, które Gmina będzie musiała dopłacić, zakładając że 5 tys. mieszkańców złoży deklaracje. Radni proponują 
stawkę 12 zł, która jest korzystniejsza dla mieszkańców, ale może skutkować to tym, że na koniec roku 2013 dla gminy zabraknie 
kwoty ok. 200 tys. zł. Obniżenie stawki może skutkować również tym, że konieczne będzie ograniczenie np. zbiórek odpadów 
wielkogabarytowych lub ilości pojemników do segregacji. Samorządy w całym kraju borykają się z tym problemem, np. w 
Bolesławcu nie zostaną podjęte uchwały określające stawki za odbiór odpadów, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie rozwiąże 
wątpliwości co do ustawy. Prezydent Wrocławia w ramach protestu apelował do władz samorządów Województwa Dolnośląskiego, 
aby podpisali się pod petycją do rządu o zmianę ustawy ze względu na zbyt wysokie koszty. Wójt dodał, że możliwe jest wejście w 
życie poprawek do nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. o zróżnicowaniu metody naliczania opłaty. 
Obecna metoda powoduje, że rodziny wieloosobowe będą płaciły więcej. Gdyby opłata była naliczana od gospodarstwa, więcej 
zapłaciłyby rodziny jedno i dwuosobowe. Jeżeli radni uchwalą niższe stawki konieczna będzie zmiana niektórych zapisów w 
projekcie uchwały.  
 
Radny Jerzy Marek Nowicki przyznał rację Wójtowi, że stawka 15 zł jest za wysoka dla mieszkańców. Radny stwierdził, że nie 
przedstawiono radnym kalkulacji do metody naliczania opłaty np. od gospodarstwa. Zdaniem radnego wszystko jest na etapie próby a 
narzucone zostały bardzo wysokie stawki. Radny proponując obniżenie stawki kieruje się ludzką ekonomią. Radny zdaje sobie sprawę 
z sytuacji w jakiej znajduje się budżet gminy, ale nie można od razu narzucić mieszkańcom tak wysokiej stawki za odbiór odpadów. 
Jeżeli okaże się, że zbyt niska stawka spowoduje problemy finansowe radni rozważą temat stawek ponownie. Radni złożył wniosek o 
obniżenie opłaty za odbiór odpadów segregowanych do 12 zł i pozostanie przy stawce 19 zł za odbiór odpadów niesegregowanych.  
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że na posiedzeniu wspólnym komisji przedstawione zostały stawki, których kalkulacja nie była 
przedstawiona. Radny 24 grudnia br. słyszał w radiu wypowiedź Burmistrza Zgorzelca – Rafała Gronicza, który przedstawił stawki za 
odbiór odpadów, obowiązujących w Zgorzelcu – odpady segregowane 12,70 zł, a odpady segregowane o 25% więcej.  
 
Wójt przedstawił stawki za odbiór odpadów segregowanych w sąsiednich gminach: Miasto Zawidów: 15 zł, Miasto Lubań: 15 zł, 
Gmina Zgorzelec: 15 zł, Gmina Siekierczyn: 14 zł, Gmina Lubań: 14 zł, Miasto Zgorzelec: 17,70 zł, Gmina Pieńsk: 15 zł.  
Zdaniem Wójta każda stawka poniżej 15 zł nie ma wiele wspólnego z ekonomią. Stawka, którą proponuje Wójt w wysokości 15 zł jest 
poparta kalkulacją. Zdaniem Wójta, radni decydując się na obniżenie stawki do 12 zł, powinni podzielić się odpowiedzialnością, kiedy 
konsekwencje głosowania będą widoczne na koniec 2013 roku. 
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że Wójt przyjął do kalkulacji optymistyczny wariant 5 tys. złożonych deklaracji przez 
mieszkańców. Radny pytał co w przypadku, gdy deklaracji będzie znacznie mniej oraz prosił o wskazanie sposobu windykacji 
zaległych opłat od mieszkańców. Radny pytał także jak nowy system gospodarki odpadami będzie odnosił się do osób ubogich, 
objętych pomocą społeczną, którzy nie będą w stanie wnosić opłat. 
 
Wójt odpowiedział, że nie jest autorem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z tym nie ma zamiaru 
stawać w jej obronie. Ustawa nie jest przygotowana należycie i obciąża samorządy wszelkimi kosztami funkcjonowania nowego 
systemu gospodarki odpadami. Do wyliczeń przyjęto liczbę 5 tys. deklaracji, ponieważ gdyby przyjęto mniejszą wartość kalkulacja 
byłaby jeszcze bardziej niekorzystna dla mieszkańców, a opłata za odbiór odpadów wyniosłaby o wiele więcej. Liczba deklaracji z 
pewnością będzie niższa, co będzie skutkowało wprowadzeniem mniejszej kwoty do systemu, obniżenie stawki dodatkowo obniży tę 
kwotę.  
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz zapytała czy mieszkańcy będą ponosić skutki tego, że inni nie płacą za odbiór odpadów.  
 
Wójt wyjaśnił, że nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowoduje, że od połowy 2013 roku gmina zawrze 
umowę z przedsiębiorstwem wyłonionym w drodze przetargu i otrzyma jedną fakturę za obiór odpadów z wszystkich nieruchomości. 
Mieszkańcy raz w miesiącu będą wnosić opłatę. Założeniem nowej ustawy było objęcie wszystkich mieszkańców opłatą, podobnie jak 
podatkami. Windykacja należności będzie przebiegała podobnie jak windykacja podatkowa.  
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że metoda naliczania opłaty za odbiór odpadów od osoby jest niekorzystna dla rodzin 
wieloosobowych. Senat chce wprowadzić poprawki, dzięki którym możliwe będzie zastosowanie metody naliczania opłaty od 
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gospodarstwa. Zdaniem radnego metoda ta byłaby najbardziej sprawiedliwa. Radny stwierdził, że Wójt określił wysokość miesięcznej 
opłaty na 90 tys. zł pomimo tego, że nie odbył się jeszcze przetarg i nie wyłoniono wykonawcy.  
 
Wójt stwierdził, że element kampanii edukacyjnej ma bardzo znaczącą rolę, ustawodawca przerzucił ten obowiązek na gminę, która 
będzie zobowiązana do jej przeprowadzenia. Kampania będzie miała na celu wyjaśnienie mieszkańcom na czym będzie polegał nowy 
system gospodarki odpadami. Senat wniósł poprawki do ustawy poprzez Komisję, ale nie są one jeszcze obowiązującym prawem.  
 
Radny Kaczmarczyk stwierdził, że w Inowrocławiu przyjęta została stawka naliczana od gospodarstwa.  
 
Wójt odpowiedział, że w Gminie Sulików również można przyjąć stawkę od gospodarstwa, ale skutkuje to tym, że gospodarstwa 
jednoosobowe będą dokładać wówczas więcej środków. Ta metoda jest korzysta tylko dla rodzin wieloosobowych. W 90% 
samorządów w kraju przyjęto metodę naliczania opłaty od osoby.  
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał z czego wynika kwota 90 tys. zł miesięcznie. Zdaniem radnego aby poznać kwotę, którą Gmina 
będzie przekazywać za odbiór odpadów, należy wyłonić przedsiębiorstwo, które będzie obsługiwać teren Gminy Sulików.  
 
Wójt wyjaśnił, że kwota 90 tys. zł jest pewnego rodzaju kosztorysem inwestorskim. Każdy kto planuje inwestycję musi opracować 
kosztorys inwestorski, w którym ujmie wszystkie ponoszone wydatki. Kwota 90 tys. zł być może ulegnie zmianie. Nowa ustawa 
przewiduje kolejność, według której jako pierwszą określa się metodę naliczania opłaty i jej wysokość a  następnie ogłasza się 
przetarg.  
 
Radny Józef Ziomek stwierdził, że niektóre samorządy równolegle przyjęły dwie różne metody naliczania opłaty: od osoby i od 
gospodarstwa. Zdaniem radnego wszyscy dążą do tego, aby środowisko było czyste, ale nowa ustawa nie spowoduje żadnej poprawy.  
 
Wójt podsumowując swoje stanowisko stwierdził, że nie będzie miał radnym za złe jeżeli zdecydują o obniżeniu stawki. Wójt 
stwierdził, że nie zaproponuje niższej stawki, ponieważ nie miałaby ona ekonomicznego uzasadnienia.  
 
Radny Andrzej Dominikowski stwierdził, że należy kierować się czynnikiem ekonomicznym, jednak wzrost opłaty za odbiór 
odpadów jest wysoki pomimo tego, że koszt transportu i wynagrodzeń nie wzrósł. Radni bez względu na to, muszą podjąć decyzję  
o wysokości stawek.  
 
Przewodniczący zaproponował aby przejść do przegłosowania wniosku radnego Nowickiego o obniżenie stawki za odbiór odpadów 
segregowanych do 12 zł i pozostawienie stawki za odbiór odpadów niesegregowanych na poziomie 19 zł.  
 
Wójt zaproponował, aby ujednolicić decyzje jakie były podejmowane na posiedzeniu komisji, na którym wnioskowano o obniżenie 
stawki za odbiór odpadów niesegregowanych do 18 zł, w ten sposób został przygotowany projekt uchwały uwzględniający 
propozycję, która padła na komisji.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Nowickiego, który obniża stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranym w sposób nieselektywny do kwoty 18 zł a stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnym zbieranymi i odbierany w sposób selektywny obniża do kwoty 12 zł.  
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Wójt wyjaśnił, że poprawka przyjęta przez radnych będzie miała skutki w dalszej części projektu uchwały i przedstawił skutek 
obniżenia opłaty za poszczególne pojemniki ujęty w § 2. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za) 
 
7.2 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
 
Wójt  poinformował, że uchwała reguluje termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami. Uchwała określa, 
że opłaty będą wnoszone do 15 dnia każdego następnego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sulików. Pierwszą opłatę 
należy wnieść do dnia 15 sierpnia 2013 r.  
 
Radny Bogusław Świątek zwrócił uwagę na to, aby mieszkańcy nie musieli ponosić dodatkowo kosztów przy wnoszeniu opłaty za 
odpady. 
 
Wójt  stwierdził, że rozważy tą sugestie, w tej sytuacji należy brać również pod uwagę zdanie banku.  
 
(godz. 1155 - sesję opuścił radny Jerzy Marek Nowicki – w sesji bierze udział 14 radnych) 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
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7.3 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Wójt poinformował, że konsekwencją przyjęcia przez radnych stawek za odbiór odpadów w wysokości 12 zł i 18 zł jest zmiana tych 
stawek również w projekcie uchwały dotyczącym deklaracji. Na stronie 6 w pkt. h należy wpisać poprawne stawki a w pozycji 34 
należy ująć poprawne stawki za pojemniki do gromadzenia odpadów. W deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych należy ująć 
właściwe wysokości opłat.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
 
7.4 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sulików w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, 
Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna). 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych radni zwrócili uwagę na 
małą czytelność załącznika graficznego. W związku z tym przed sesją radni otrzymali załącznik graficzny, na którym kolorem 
zaznaczone są zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały w tej sprawie.  
 
Wójt wyjaśnił, że ograniczenie obszaru dla parku wiatrowego wynika z konieczności uniknięcia odszkodowań w wysokości ok. 200 
tys. zł, które gmina musiałaby wypłacić właścicielowi obszaru przemysłowego. Wyłączony obszar przemysłowy został zaznaczony 
kolorem czerwonym. Zmiany dotyczące obszaru w Mikułowej są wynikiem badań środowiskowych prowadzonych przez Firmę 
zainteresowaną budową elektrowni wiatrowych. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
 
7.5 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Sulików. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Wójt stwierdził, że jest to istotna dla mieszkańców uchwała, dzięki niej do każdego m3 wody i odprowadzanych ścieków będą mogli 
otrzymać dofinansowanie. Dopłaty do ceny wody i ścieków były deklarowane przez Wójta od momentu podjęcia przez radnych 
taryfy, której wysokość wzbudzała niepokój i kontrowersje.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
 
7.6 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
 
7.7 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierna. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że otrzymał Plan Odnowy Miejscowości Bierna tuż przed sesją i zauważył wiele zadań takich jak 
budowa boiska i świetlicy, którego budżet Gminy Sulików nie będzie w stanie sfinansować. 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak wyjaśniła, że Plan Odnowy Miejscowości zawiera pomysły mieszkańców na najbliższe 10 lat. 
Źródła finansowania tych inwestycji są różne, a budżet Gminy może jedynie dofinansowywać ich realizację w części.  
Sołtys Marek Biliński poinformował, że Sołectwo Studniska Górne w ramach Odnowy Wsi otrzymało dofinansowanie, a ze strony 
Urzędu Gminy miało miejsce jedynie wsparcie merytoryczne.  
Wójt  stwierdził, że w Planie ujęto wizję rozwoju miejscowości, co nie oznacza, że zostanie ona zrealizowana z budżetu Gminy. 
Możliwe, że realizacja zadań nie nastąpi. Wójt przypomniał, że Pan Odnowy Miejscowości Studniska Dolne zakładał budowę 
lodowiska, co będzie z pewnością niemożliwe do zrealizowania. Taka propozycja padała ze strony mieszkańców, więc ujęto ją  
w Planie. Wójt poinformował ponadto, że Sołectwo Bierna będzie składało wniosek, który umożliwi otrzymanie dofinansowania do 
budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej. Plan jest jednym z elementów wniosku. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.   
 
7.8 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Sołectwa Bierna do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.  
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.   
 
7.9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Skarbnik Gminy  omówiła projekt uchwały.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
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7.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.  
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Skarbnik Gminy  omówiła projekt uchwały.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za) 
 
7.11 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Radna Agnieszka Nachotko stwierdziła, że na temat likwidacji Szkoły w Studniskach na sesji już dyskutowano kilkukrotnie  
i wszystko zostało powiedziane. Na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach przedstawiła 
informację o oszczędnościach, jakie udało się pozyskać w ramach funkcjonowania placówki w wysokości 60 tys. zł. Pomimo tego, że 
w styczniu poruszono temat likwidacji szkoły, uczących się tam dzieci nie ubyło, a od nowego roku szkolnego przybyło troje 
uczniów. Radna pytała o tabelę w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły, w której ujęta została 
znacząca kwota ok. 200 tys. zł w wydatkach Szkoły Podstawowej w Sulikowie w stosunku do ubiegłego roku. Radna pytała również  
o zagospodarowanie budynku w przypadku likwidacji szkoły, w którym zostały m.in. wymienione okna i drzwi oraz o wykorzystanie 
odremontowanej sali w Studniskach, w której miały odbywać się zajęcia także dla dzieci. 
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk nawiązał do danych statystycznych ujętych w uzasadnieniu do projektu uchwały, określających 
zmniejszającą się liczbę dzieci. Radny pytał z czego wynikają te dane. Szkoła nie przynosi zysków, generuje wydatki, ale Dyrektor 
Szkoły pozyskała znaczące oszczędności. W remont sali w Studniskach Dolnych włożono ok. milion zł, okazuje się teraz, że nie mogą 
w niej trenować piłkarze i nie mogą odbywać się zajęcia dla dzieci. Radny zastanawia się w jakim celu miał miejsce jej remont. Radny 
poruszył również kwestię dowozu uczniów ze Studnisk. Radny apelował do radnych o niepodejmowanie uchwały, aby dać dla szkoły 
szansę. Mieszkańcy włożyli wiele pracy i środków, aby remontować budynki szkoły. 
 
Radna Weronika Ziółkowska stwierdziła, że we wsi, w której jest szkoła tętni życie, organizowane są licznie uroczystości i imprezy. 
Zdaniem radnej wraz z zamknięciem szkoły wieś umiera. 
 
Radny Paweł Hasiuk zacytował fragment ulotki wyborczej Komitetu Wójta, mówiący o tym, że nie ma zamiaru likwidować żadnej 
szkoły. Radny stwierdził, że słowa te zostały najwyraźniej użyte na potrzeby kampanii wyborczej.  
 
Pani Maria Andziak  -  pracownica Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych stwierdziła, że na zebraniu wiejskim Wójt twierdził, 
że nie ma zamiaru zamykać żadnej placówki szkolnej, ze względu na dobro dzieci. Na zebraniu w grudniu 2011 roku Wójt stwierdził 
również, że środowisko nauczycielskie nie pozwoli na to, by oszczędności sięgnęły do ich kieszeni. Pani Andziak stwierdziła, że 
nauczyciele pozwolili na to, by oszczędności obyły się także kosztem ich wynagrodzeń oraz poprzez połączenie klas. Pani Andziak 
podkreśliła, że nauczyciele mogliby spokojnie czekać na zamknięcie szkoły, ale zależy im na dobru uczących się w niej uczniów. 
Szkoła w miejscu zamieszkania daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, rodzice mogą pojawić się w niej kiedy tylko nastąpi taka 
potrzeba. Pani Andziak nawiązała również do elektrowni wiatrowych, które mają stanąć w Studniskach i będą przynosić dochód dla 
gminy, z które mogłaby zostać finansowana także szkoła. Pani Andziak apelowała o udzielenie szansy dla szkoły i pozwolenie na to 
by przetrwała ten trudny okres dla dobra dzieci. 
 
Radna Weronika Ziółkowska apelowała do radnych aby podczas głosowania nad projektem uchwały nie wstrzymywali się od głosu, 
tylko głosowali za lub przeciw.  
 
Wójt stwierdził, że przedkłada projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach z wielką przykrością, ale 
jest przekonany o konieczności tej decyzji pomimo tego, że z pewnością nie przysporzy mu to chwały. Decyzja o likwidacji Szkoły 
spowodowana jest głównie względami ekonomicznymi, na funkcjonowanie Szkoły w Studniskach nie stać dłużej budżetu Gminy. 
Pozyskane oszczędności powstały tylko przez to, że w styczniu pojawił się projekt uchwały o likwidacji szkoły, w innym przypadku 
jednostka funkcjonowałaby bez żadnych zmian. Zwiększone wydatki w Szkole Podstawowej w Sulikowie są spowodowane realizacją 
projektu „Radosna szkoła” które obejmują m.in. wynagrodzenia nauczycieli także spoza tej jednostki. Wykorzystanie budynku budzi 
wiele wątpliwości, jak również to, że przez wiele lat był remontowany także ze środków z budżetu gminy. Jednak rzeczywistość nie 
pozostawia wielu wątpliwości, pomimo tego, że pierwsze oszczędności z powodu likwidacji Szkoły w Studniskach będą odczuwalne 
dopiero w 2014 roku, Wójt zdecydował się na tak trudny krok. Sala w Studniskach będzie wykorzystana na potrzeby Sołectwa i może 
stać się centrum miejscowości, którym obecnie zdaniem Wójta jest Ochotnicza Straż Pożarna inicjująca większość wydarzeń  
w Sołectwie. Szkoła realizuje swoje zadania a jej działalność najczęściej kończy się wraz z zakończeniem zajęć lekcyjnych. Ilość 
dzieci ulega zmniejszeniu, dodatkowo jedynie 48% dzieci zamieszkujących w Studniskach uczęszcza do tej placówki. Dla porównania 
78% uczniów obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Sulikowie uczęszcza do tej jednostki. Statystyka ukazuje znaczne 
odstępstwo Szkoły w Studniskach w tej kwestii. Koszty dowozu uczniów ze Studnisk powinny zamknąć się w kwocie kilkudziesięciu 
tys. zł rocznie. W obecnym roku szkolnym wynagrodzenia stanowią 82% wydatków, w ubiegłym roku stanowiły 81% wydatków. 
Nawet oszczędności nie zatrzymały globalnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, które ciągle wzrastają zgodnie z deklaracjami 
rządu, bez względu na to czy stać na to samorządy. Subwencja oświatowa dla szkoły ciągle maleje, a Gmina dokłada coraz większe 
środki na jej utrzymanie. Szkoła nie jest jednostką przynoszącą dochody, ale nie może również generować tak wysokich strat. 
Pomimo tego, że to uchwałą Rady szkoła może zostać zlikwidowana, ta decyzja zawsze będzie przypisywana Wójtowi.  
 
Pani Teresa Robaszewska – mieszkanka Studnisk, stwierdziła, że trzeba brać pod uwagę również nauczycieli zatrudnionych  
w Szkole w Studniskach, którzy pozostaną bez pracy, niektórzy na kilka miesięcy przed emeryturą lub z długoletnim stażem.  
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W przypadku Szkoły Podstawowej w Radzimowie nauczyciele mieli zapewnione zatrudnienie. Nauczyciele włożyli wiele pracy  
w rozwój szkoły i należy brać ich pod uwagę. 
 
Zdaniem Wójta na bazie szkoły może powstać niepubliczna placówka, która również może dać zatrudnienie nauczycielom. Wówczas 
zostałby wykorzystany potencjał ludzki, jak i budynek. Gminy nie stać dłużej na utrzymywanie tej szkoły. Wójt stwierdził, że w 
szkołach ma miejsce przerost zatrudnienia, a zwiększenie liczby godzin dla nauczycieli ponosi samorząd. Ograniczenie subwencji 
oświatowej powoduje konieczność  podejmowania takich decyzji, bo samorządy nie są w stanie finansować szkół.  
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że zawsze stara się kierować zdrowym rozsądkiem podejmując decyzje jako radny. Likwidacja 
Szkoły Podstawowej w Radzimowie była bardzo przykra i trudna dla wszystkich. W budynku, który pozostał po szkole, obecnie 
powybijane są okna, pomimo tego, że obecnie tworzy się tam świetlicę.  
 
Radny Bogusław Świątek zwrócił się z pytaniem do radnej Bogusławy Delijewskiej, która była nauczycielem w zlikwidowanej 
Szkole Podstawowej w Radzimowie, jaki wpływ na uczniów i ich naukę miała ta decyzja. 
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że sytuacja dzieci z Radzimowa Dolnego, Radzimowa Górnego i Biernej jest 
korzystniejsza ze względu na wspólną parafię i bliskie sąsiedztwo tych miejscowości. Zmiana dla dzieci z tego terenu przeszła  
w miarę bezboleśnie. Radna stwierdziła natomiast, że dzieci, które rozpoczęły naukę w gimnazjum zostały wyrwane ze swojego 
środowiska i jest im trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Reforma szkolnictwa w 1999 roku spowodowała, że dzieci  
w najtrudniejszym wieku rozwojowym zostały skomasowane w gimnazjach, co często powoduje wzrost agresji i przemocy  
w tych szkołach. 
W nawiązaniu do dyskusji na temat likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach radna stwierdziła, że każda ze stron w dyskusji ma 
trochę racji. Z ekonomią i liczbami nie można dyskutować, jednak szkoła jest wsparciem dla rodziny i powinna być ostoją dla dzieci  
i kształtować w nich właściwe postawy. Radna stwierdziła, że niepokoi ją brak w projekcie uchwały budżetowej zadania dotyczącego 
powiększenia kubatury Szkoły Podstawowej w Sulikowie. W kwestii wynagrodzeń nauczycieli radna poinformowała, że Ministerstwo 
Edukacji narzuciło odpracowanie dwóch godzin społecznie. Nauczyciel, który kocha swoją pracę nie stawia ponad wszystko swojego 
wynagrodzenia, ale jest dyspozycyjny i gotowy do poświęceń, bo powinien być osobą wyznaczającą kierunki myślenia, postawy  
i zasad.  
 
Radny Bogusław Świątek podkreślił, że należy być świadomym podejmowanych decyzji. Radny pytał jak zostanie wykorzystany 
budynek szkoły, jeżeli zostanie zlikwidowana. Zdaniem radnego w tym temacie powinny zostać wypracowane wstępne założenia, aby 
zapobiec sytuacji, jaka ma miejsce w Radzimowie. Radny apelował do Wójta i radnych, aby zmotywować pozostałe jednostki 
oświatowe do poczynienia oszczędności takich jak w Szkole Podstawowej w Studniskach, ponieważ liczba dzieci zmniejsza się stale, 
co spowoduje zmniejszenie subwencji oświatowej.  
 
(godz. 1256 – na sesję powrócił radny Jerzy Marek Nowicki – w sesji bierze udział 15 radnych) 
 
Wójt stwierdził, że nie wyklucza możliwości stworzenia w budynkach niepublicznej placówki, której dofinansowanie z pewnością nie 
byłoby na tak wysokim poziomie jak obecnie. Zdaniem Wójta należałby się zastanowić co będzie z budynkiem, jeżeli Szkoła w niej 
pozostanie i konieczne będą kosztowne remonty jak np. wymiana dachu, który w ciągu kilku lat pozostawiony w obecnym stanie 
może stanowić zagrożenie dla dzieci. Oszczędności spowodowane likwidacją Szkoły w Studniskach będą widoczne przy tworzeniu 
przyszłorocznego budżetu, jednak wydatki na oświatę nadal będą bardzo wysokie. Wójt zwrócił uwagę na sprawę poruszoną przez 
radną Bogusławę Delijewską – rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sulikowie, która będzie konieczna również na potrzeby 
sześciolatków, aby mogły czuć się bezpieczne. Przedłożenie projektu uchwały radnym wynika z przekonania Wójta o konieczności 
likwidacji Szkoły. Pomimo tego, że decyzja o zlikwidowaniu Szkoły będzie wynikała z uchwały Rady Gminy to Wójt poniesie 
wszelkie konsekwencje z tym związane.  
 
Skarbnik Gminy  poinformowała, że oszczędności w Szkole Podstawowej w Studniskach określane wcześniej na 60 tys. zł, 
rzeczywiście wyniosły 43 335,00 zł w stosunku do zaplanowanych wydatków. Skarbnik dodała, że wzrost wydatków o 230 900,00 zł 
w Szkole Podstawowej w Sulikowie jest związany z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu „Radosna Szkoła”.   
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk w odniesieniu do wypowiedzi radnego Bogusława Świątka stwierdził, że budynek po Szkole  
w Studniskach będzie niszczał, zostanie zdewastowany i pozostanie w podobnym stanie jak budynek po Szkole w Radzimowie.  
 
Sołtys Marek Biliński stwierdził, że zdaniem Wójta Szkoła będzie musiała być remontowana, ale na terenie Studnisk planowana jest 
budowa sześciu elektrowni wiatrowych, które obniżą wartość nieruchomości należących do mieszkańców. Dochód z elektrowni 
wiatrowych do budżetu Gminy będzie pochodził ze Studnisk. Sołtys stwierdził, że likwidacja szkoły nie pozbawi gminy problemu 
budynku, który będzie niszczony i nadal będzie generował koszty. 
 
Radna Bogusława Delijewska sprostowała swoją wypowiedź, dotyczącą rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie. 
Radna nie miała na myśli wniosku o rozbudowę budynku, tylko poddała wątpliwości czy Gmina będzie w stanie sfinansować taką 
inwestycję. Rada dodała, że jednym z zagrożeń wymienionych w Planie Odnowy Miejscowości Bierna jest migracja młodych 
mieszkańców. Zdaniem radnej Studniska Dolne i Górne to młode wsie i szkoła jest znaczącym czynnikiem powodującym osiadanie 
młodych ludzi.  
 
Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – radnego Nowickiego o przedstawienie stanowiska na temat 



 9

możliwości przyjęcia dzieci ze Studnisk do Szkoły Podstawowej w Sulikowie. 
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że zgodnie z deklaracją Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, 
Szkoła Podstawowa w Sulikowie ze względu na ilość pomieszczeń jest w stanie przyjąć dzieci ze Studnisk. Radny dodał, że 
uczniowie z wielu miejscowości np. ze Skrzydlic lub Starego Zawidowa dojeżdżają do Szkoły Podstawowej w Biernej i nie stanowi to 
problemu. 
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że jest to początek procedury likwidacji szkoły. Proces likwidacji przewiduje dwanaście punktów, 
które należy zrealizować, projekt uchwały dotyczący zamiaru likwidacji jest dopiero drugim punktem. Pierwszym elementem 
procedury likwidacji, jest przekazanie projektu uchwały do zaopiniowania dla związków zawodowych. W ubiegłym roku projekt 
uchwały został przekazany do związków zawodowych, które w swej opinii zawarły kategoryczny sprzeciw wobec likwidacji szkoły. 
Ustosunkowanie się związków zawodowych do projektu uchwał w bieżącym roku było odmienne. Wystąpiono do trzech związków 
zawodowych,  Związek Nauczycielstwa Polskiego w Bogatyni, NZSS Solidarność, Związek Zawodowy „KADRA” KWB Turów. 
Tylko jeden ze związków udzielił odpowiedzi,  w której stwierdził, że na terenie Gminy Sulików nie ma zarejestrowanej organizacji 
związkowej, w związku z czym nie wniósł uwag do projektu uchwały. Pozostałe związki zawodowe nie zabrały głosu w tej sprawie. 
Zdaniem Sekretarz jest to znamienna sytuacja, ponieważ związku zawodowe na ogół stanowczo sprzeciwiają się likwidacjom szkół. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta 8 głosami za, przy 7 głosach przeciwnych.  
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwał dotyczących pracy Rady Gminy Sulików w 2013 roku: 
8.1 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2013 rok. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.  
 
8.2 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na rok 2013. 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Radny Bogusław Świątek zwrócił uwagę na zmianę polegającą na przeniesieniu tematu dotyczącego sprawozdania z przebiegu 
likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie ze stycznia do lutego.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.  
 
8.3 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2013.  
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosie wstrzymującym się.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 
komisji Rady Gminy Sulików.  
Przewodniczący poinformował, że radny Bogusław Świątek wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Społecznej.  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za) 
 
Ad. 9 
Pytania i wnioski radnych. 
Radna Bogusława Delijewska pytała o sprawę budynku po byłej szkole przy ul. Nowe Miasto.  
 
Radny Paweł Hasiuk poinformował, że chciałby powrócić do sprawy mostu na ul. Górnej w Sulikowie i odczytał pismo, które on  
i radny Nowicki otrzymali od Pani Marii Nieckarz, która jest stroną w postępowaniu przed Prokuraturą Rejonową w Jeleniej Górze.  
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał o sprawę odbioru dróg w Studniskach Dolnych, w którym nie brał udziału. Radny pytał, która z 
dróg została odebrana, ponieważ ani radny, ani sołtys nie zostali powiadomieni o odbiorze.  
 
Radna Bogusława Delijewska pytała kiedy nastąpi podłączenie posesji mieszkańców do nowej sieci wodociągowej w Sulikowie.   
 
Radny Paweł Hasiuk poinformował, że na poprzedniej sesji złożył wniosek o zbadanie przez Komisję Rewizyjną przebiegu 
inwestycji przebudowy Placu Wolności w Sulikowie. Radny ponownie złożył wniosek i poprosił Przewodniczącego o poddanie 
wniosku pod głosowanie.  
 
Wójt stwierdził, że radni chwilę wcześniej podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok  
i wówczas radny Hasiuk mógł zgłosić swój wniosek. 
 
Radny Tadeusz Polowy pytał kiedy zostanie naprawiony załamany przepust na drodze w Radzimowie nr 7/85.  
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Radny Bogdan Kaczmarczyk prosił o naprawę przepustu w drodze koło boiska sportowego w Studniskach Dolnych.   
 
Radny Marian Kurek  mówił o oznakowaniu przystanków autobusowych znakiem informującym o wsiadających do autobusów 
dzieci. 
 
Wójt  udzielił następujących odpowiedzi: 
-Sprawa oznakowania przystanków autobusowych zostanie rozpoznana. 
-Za sprawy dotyczące naprawy połamanych przepustów w Radzimowie i Studniskach Dolnych prowadzi Pani Rychtarczyk, która 
przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Pani Rychtarczyk wróciła do pracy jednak sezon zimowy utrudnia wykonanie 
wielu napraw.  
-W kwestii odbioru dróg Wójt wyjaśnił, że powołał Komisję, która miała dokonać odbioru wskazanego odcinka drogi. Osobą 
odpowiedzialną za powiadomienie wszystkich stron o odbiorze jest Pani Lidia Rychtarczyk – inspektor ds. drogownictwa  
i infrastruktury komunalnej. Wójt stwierdził, że nie wie w jaki sposób doszło do tego, że radny i sołtys nie wiedzieli o odbiorze drogi 
gminnej. Za sprawę naprawy przepustów, o których mówili radni Polowy i Kaczmarczyk odpowiada ten sam pracownik. Wójt dodał, 
że wobec pracownika odpowiedzialnego za powstałą sytuację zostaną wyciągnięte konsekwencje, a przepusty jeżeli będą tego 
wymagały zostaną naprawione.  
-Sieć wodno-kanalizacyjna jest na etapie rozruchu. Z informacji MSWK SUPLAZ wynika, że wszystkie wodomierze zostały 
zamontowane więc w najbliższym czasie rozpocznie się podłączanie sieci do budynków. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Spółka 
SUPLAZ przedłoży harmonogram podłączeń do sieci poszczególnych ulic.  
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że zależy jej na tym, aby mieszkańcy poszczególnych ulic byli powiadamiani  
o podłączeniach poprzez ogłoszenia.  
 
Wójt stwierdził, że mieszkańcy będą informowani ogłoszeniami, o czym była mowa podczas rady budowy w Spółce SUPLAZ.  
Sprawę pisma odczytanego prze radnego Pawła Hasiuka Wójt woli pozostawić bez komentarza, ponieważ nie zostało ono do niego 
zaadresowane. Most został wybudowany prawidłowo, służy mieszkańcom. Jeden z elementów mostu został wykonany nieco inaczej, 
jednak nie zmienia to faktu, że most został wykonany we właściwy sposób. Decyzje, które zapadały również z jego udziałem były 
trudnymi decyzjami, jednak skutkują tym, że most został wybudowany ze środków przyznanych przez Wojewodę na usuwanie 
skutków powodzi. Gdyby budowa mostu została przesunięta, bardzo prawdopodobne jest to, że do tej pory nie zostałaby ukończona. 
Wójt dziwi się, że to właśnie radny Hasiuk odczytuje pismo Pani Nieckarz, w sytuacji gdy przygotowanie i rozpoczęcie  tej inwestycji 
nastąpiło przez ojca radnego– poprzedniego Wójta.  
W kwestii budynku na ulicy Nowe Miasto Wójt poinformował, że na ogłoszony przetarg nie zgłosili się oferenci. Został ogłoszony 
kolejny przetarg na sprzedaż tego budynku.  
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk prosił o naprawę lampy oświetleniowej na boisku sportowym w Studniskach.  
 
Radny Józef Ziomek poruszył sprawę cięć sanitarnych drzew przy boisku sportowym w Radzimowie. 
 
Wójt  poprosił radnego, aby wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie cięć.  
 
Radny Bogusław Świątek mówił również o cięciu sanitarnym drzew, które rosną przy boisku i stanowią zagrożenie osób 
korzystających z boiska.   
 
Ad. 10 
Pytania i wnioski sołtysów. 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał dlaczego na nakazach podatkowych nie znajdują się nazwiska podatników. Sołtys pytał czy 
nakazy nie mogłyby zostać ponumerowane, ponieważ brak danych podatników utrudnia pracę sołtysom.  
 
Sołtys Adam Czesnakowski w związku z licznymi pytaniami mieszkańców kierowanymi do sołtysów, pytał czy w związku ze 
zwiększeniem ceny za odbiór odpadów, zwiększa się częstotliwość ich odbioru i ilość odbieranych odpadów.  
 
Wójt  odpowiedział, że nastąpiły dokładnie takie zmiany, o których powiedział Sołtys. Na każdego mieszkańca będzie przypadało 30 l 
odpadów, częstotliwość zostanie zwiększona do odbioru raz w tygodniu. 
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że ma wiele uwag do oświetlenia w Radzimowie, przede wszystkim przy drodze „serwatkowej”. 
Sołtys zgłaszała swoje uwagi przy odbiorze, mówiła wówczas także o konieczności cięcia gałęzi wzdłuż linii oświetleniowej.  
Sołtys przeanalizowała stawki ceny za wodę porównując ceny w Gminie Platerówka i Gminie Zgorzelec i ceny za wodę w Gminie 
Sulików są dwukrotnie wyższe. Sołtys prosiła o wyjaśnienie różnicy cen. 
 
Sołtys Anna Marczyk zwróciła uwagę na miejsca w Mikułowej, które nie zostały oświetlone np. przy Pałacu w Mikułowej i na 
odcinku od skrzyżowania do pierwszych posesji, przy czym w niektórych miejscach słupów jest za dużo.  
 
Sołtys Franciszek Fleszar poruszył sprawę budynków, których właściciele nie utrzymują porządku wokół nich. W Studniskach 
Dolnych koło kościoła i szkoły znajdują się dwa zaniedbane budynki, które szpecą najbliższą okolicę.  
Właściciel jednego z budynków zmarł, ale budynek ktoś odziedziczył. Właściciel drugiego budynku mieszka w Zgorzelcu i nie 
interesuje się stanem posesji. Zaniedbane budynki, połamane płoty i zarośnięte podwórka psują obraz Studnisk w oczach 
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przyjezdnych. Sołtys prosił o podjęcie działań w celu zdyscyplinowania właścicieli nieruchomości.  
 
Sołtys Beata Mazur podziękowała za oświetlenie Starego Zawidowa i poprosiła o doświetlenie dróg do posesji Państwa Radzik  
i Państwa Okińczyc. 
 
Sołtys Andrzej Polowy stwierdził, że na zebraniu wiejskim Wójt obiecał doświetlenie dróg w Radzimowie, takich jak droga do 
posesji Pani Mazur. Oświetlona miała być również droga powiatowa łącząca Radzimów i Małą Wieś Górną.  
Sołtys mówił również o braku ogrzewania w budynku po byłej Szkole w Radzimowie. W budynku odbywają się zajęcia, mieszkańcy 
chcą z niego korzystać.  
 
Ad. 11 
Odpowiedzi na pytania i wnioski. 
Wójt odpowiadając na pytania dotyczące oświetlenia poinformował, że proces projektowania oświetlenia został zakończony. Projekt 
oświetlenia tzw. drogi serwatkowej przewidywał zawieszenie lampy na każdym słupie, zgodnie z przepisami odległość pomiędzy 
punktami świetlnymi powinna wynosić od 38 m do 40 m. Poprzedni Wójt zaplanował, że na odcinku drogi o długości 400 m powinno 
znaleźć się 5 punktów oświetleniowych, zgodnie z przepisami powinno znaleźć się tam 11 lamp. Ilość punktów oświetleniowych w 
umowie jest ściśle określona i nie można zwiększać jej w nieskończoność. Radni i sołtysi brali udział w uzgadnianiu lokalizacji lamp, 
mieli wówczas wskazywać najważniejsze miejsca. Projekt oświetlenia został zatwierdzony i otrzymał pozwolenie na budowę. Każda 
zmiana projektu wymaga przejścia przez tę samą procedurę, dlatego należy rozważyć czy jest konieczna i czy Gminę stać na 
dodatkowe oświetlenie. Wójt dodał, że oświetlenie drogi serwatkowej zawsze budziło wiele kontrowersji. 
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że droga serwatkowa jest oświetlona nieprawidłowo. Lamy są ustawione w niewłaściwych 
miejscach.  
 
Wójt  odpowiedział, że opiera się na informacjach i wiedzy projektanta. Sugerowano się tym, aby dla bezpieczeństwa użytkowników 
tej drogi oświetlone zostały zakręty. Jeżeli konieczne jest zdaniem Pani Sołtys przemieszczenie lamp, Wójt zaproponuje w 
najbliższym czasie spotkanie w terenie, aby to uzgodnić. Wójt dodał, że zmiana lokalizacji lamp również generuje koszty.  
W nawiązaniu do uwag Sołtysa Franciszka Fleszara Wójt stwierdził, że chciałby znać procedury, które pozwoliłyby na 
zdyscyplinowanie właścicieli zaniedbanych i zaśmieconych posesji. Zdaniem Wójta w takich przypadkach nie zawsze konieczne jest 
posługiwanie się Policją, Strażą Gminną czy Nadzorem budowlanym, ponieważ niekiedy może wystarczyć rozmowa z właścicielem, 
jak było w przypadku właściciela pubu na Placu Wolności, który dobrowolnie zmienił nie pasujący do otoczenia kolor lokalu.  
Wójt zajmie się tą sprawą.  
Ogrzewanie budynku po byłej szkole w Radzimowie generuje koszty. Zajęcia w budynku odbywają się w piątki, dlatego 
zrezygnowano ze stałego ogrzewania i wyposażono pomieszczenie w grzejnik.  
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że poprzez brak ogrzewania mogą zostać zniszczone odremontowane pomieszczenia w budynku. 
Mieszkańcy planują organizację wielu imprez. Rodzice nie godzą się na przebywanie dzieci w budynku ze względu na brak 
ogrzewania.  
 
Sołtys Andrzej Polowy pytał czy projekt oświetlenia zmienił się w ciągu dwóch lat, czy jest to ten sam projekt, który był 
konsultowany z radnymi i sołtysami.  
 
Wójt  stwierdził, że wielokrotnie odpowiadał na to pytanie, plan nie został zmieniony co do ilości lamp w Radzimowie .  
 
Radny Tadeusz Polowy, nie zgodził się ze zdaniem Wójta, ponieważ uczestniczył w uzgodnieniach w sprawie projektu. W projekcie 
nie uwzględniono oświetlenia drogi do Państwa Mazur i innych. Radny chciałby zapoznać się z dokumentacja projektową. 
 
Wójt  odpowiedział, że jeżeli w budżecie  znajdą się dodatkowe środki, to będą możliwe dodatkowe punkty świetlne. Dokumentacja 
projektowa jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy dla wszystkich zainteresowanych.  
 
W kwestii braku danych osobowych na nakazach podatkowych Wójt odpowiedział, że jest spowodowane przepisami prawa. 
 
Radna Genowefa Wilczak-Raczak stwierdziła, że Sołtys Zdzitowiecki ma rację, oznaczenie numeracją nakazów podatkowych 
znacznie ułatwiłoby pracę sołtysom. 
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz mówiła o konieczności przycięcia gałęzi drzew rosnących przy drodze serwatkowej. Gałęzie spadają na 
samochody, Sołtys prosiła o rozeznanie tej sprawy pracownika ds. ochrony środowiska, jednak do tej pory nie otrzymała informacji na 
ten temat. 
 
Wójt odpowiedział, że jeżeli pracownik nie udzielił pomocy w tej sprawie wyciągnie stosowne konsekwencje. Problem gałęzi 
zostanie omówiony przy okazji spotkania dotyczącego oświetlenia drogi serwatkowej.  
 
Ad. 12 
Sprawy różne i informacje: 

1) Radny Bogusław Świątek poinformował, że we własnym zakresie w porozumieniu z Dyrektorem Wydziału Drogownictwa 
Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu dokonał naprawy drożności przepustu który rzekomo został zniszczony przez jego 
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bydło. Uszkodzony przepust powodował naciek na drogę i stwarzał niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.  
Do dalszych pracy przy przepuście konieczny będzie sprzęt.  

2) Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że oświetlenie Starego Zawidowa i Wielichowa jest bardzo dobrze wykonane, 
mieszkańcy są zadowoleni. Radny zgodził się z Sołtys Beatą Mazur, że dwie drogi mogłyby zostać dodatkowo oświetlone.  

3) Radna Bogusława Delijewska przekazała apel od Starosty Zgorzeleckiego, który zaprasza Sołectwa Gminy Sulików do 
wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu „Nasza wieś - mamy się czym pochwalić. W pierwszej edycji konkursu wzięły 
udział trzy Sołectwa – Mikułowa, Bierna, Mała Wieś Górna. Sołectwo Mikułowa zajęło drugie miejsce i otrzymało nagrodę 
w wysokości 7 tys. zł, a Bierna i Mała Wieś Górna otrzymały wyróżnienia i nagrody w wysokości 2 tys. zł. Radna zgodziła 
się ze zdaniem Sołtysa Franciszka Fleszara, który mówił o estetyce posesji. 

4) Sołtys Anna Marczyk poinformowała, że nagrodę otrzymaną w ramach konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” 
przeznaczyła na zakup trzech kajaków, wioseł i kamizelek ratunkowych oraz na zakup sprzętu do utrzymania czystości  
i porządku. Sołtys zachęciła do współpracy ze Starostwem, które chętnie wspomaga inicjatywy sołectw. Sołtys wspólnie  
z mieszkańcami Mikułowej podjęła działania w celu oczyszczenia drogi do stacji PKP na odcinku ok. 2 km. W związku z 
tym Starostwo zakupiło kosę spalinową na potrzeby Sołectwa. Sołtys zaprosiła wszystkich na spotkanie w celu 
podsumowania działalności Sołectwa w 2012 roku zorganizowane wspólnie z radną Weroniką Ziółkowską, które odbędzie 
się 29 grudnia 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej.  

5) Radna Agnieszka Nachotko poinformowała o udziale Sołectwa Studniska Górne  w projekcie organizowanym przez Urząd 
Marszałkowski na stworzenie herbu Sołectwa. Radna zaprezentowała herb Sołectwa  i omówiła jego symbolikę. W ramach 
projektu wyłoniony został ambasador Odnowy Wsi w Sołectwie Studniska Górne, którym została Anita Radecka. Na 
realizację projektu Sołectwo otrzymało 4 tys. zł , wkład własny Sołectwa wyniósł 550 zł. W ramach promocji projektu 
mieszkańcy Studnisk Górnych otrzymają kalendarze, długopisy, notesy. Sołectwo będzie miało również witacz, który stanie 
w centrum wsi.  

6) Radny Jerzy Marek Nowicki wygłosił sprostowanie odnośnie nieporozumienia zaistniałego na posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej w dniu 10 grudnia 2012 r. Na posiedzeniu miała miejsce niezręczna i nietaktowna sytuacja związana  
z obecnością Sekretarz Gminy, w związku z czym radny zwrócił się do Pani Sekretarz z przeprosinami.  
Radny życzył wszystkim, aby w 2013 roku rozważnie korzystali ze Statutu i kierowali się jego zapisami.  

7) Sołtys Anna Marczyk poinformowała, że sołectwo Mikułowa otrzymało dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł z Urzędu 
Marszałkowskiego, w ramach którego Sołectwo stworzyło foldery i witacze promujące Mikułową. 

8) Radny Bogusław Świątek stwierdził, że nie należy przeciwdziałać inicjatywom w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej, 
ponieważ aktywność służy nie tylko poszczególnym Sołectwom, ale przede wszystkim całej Gminie, przyczyniając się do jej 
promocji. Wszystko to, co sołectwa osiągnie w ramach Odnowy Wsi pozostaje dla mieszkańców. Radny podziękował 
wszystkim za miłe przyjęcie na sesji oraz umożliwienie udziału we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy  
w dniu 20 grudnia. Radny życzył wszystkim szczęśliwego Nowego Roku i wypracowania wielu kompromisów  
w nadchodzącym roku. 

9) Wójt w odniesieniu do wniosku radnego Pawła Hasiuka, stwierdził, że aby nie powstało przeświadczenie, że nie chciał 
dopuścić do kontroli przebudowy Placu Wolności w Sulikowie zwróci się z prośbą do Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie 
zmian do planu pracy na 2013 rok. Jeżeli Rada uzna, że kontrola tej inwestycji powinna mieć miejsce, należy ją 
przeprowadzić. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku sprawy mostu na ul. Górnej.  

10) Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym na sesji i ich rodzinom życzenia noworoczne, zdrowia, sukcesów  
i powodzenia. 

 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików Przewodniczący zamknął XXVIII  
w obecnej kadencji sesji Rady Gminy Sulików. (godz. 1415)  
 
 
Protokołowała: 
A. Adamiak  


