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Protokół nr 43 
z sesji Rady Gminy Sulików  
w dniu 30 grudnia 2013 r.  

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików  
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików. 
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików 
otworzył XLIII sesję w obecnej kadencji 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.  
(Radny nieobecny: Andrzej Kurek). 

 
Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – 
Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – 
Skarbnik Gminy Sulików oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich 
i wszystkich gości przybyłych na sesję.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad: 

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 Gminy Sulików na rok 2014: 
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 udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików, 
7.2 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Zgorzelcu. 
7.3 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików, 
7.4 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013. 
7.5 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na 2014 rok, 
7.6 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2014, 
7.7 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2014 rok. 
8. Pytania i wnioski radnych. 
9. Pytania i wnioski sołtysów. 
10. Odpowiedzi na pytania i wnioski. 
11. Sprawy różne i informacje.  

 
Wójt w kwestii porządku posiedzenia, poinformował, że w punkcie dotyczącym sprawozdania z jego 
działalności dodatkowo przedstawiona będzie prezentacja multimedialna na temat działań podjętych  
w 2013 roku. W punkcie 6.1. przedstawiona zostanie prezentacja na temat planowanych działań  
w 2014 roku.  
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji. 
 
Ad. 1 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu uwagi wniosła radna Bogusława Delijewska: 
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Na stronie 7. w wypowiedzi radnej zdanie: „Inicjatywa charytatywna jest jak najbardziej szczytnym 
celem, jednak można było podjąć ją w sposób dostępny dla szerszego grona.” powinno brzmieć: 
„Inicjatywa charytatywna jest jak najbardziej szczytnym celem, jednak należało podjąć działania w 
kierunku odpowiedniego doboru tematyki filmu.”  
 
Protokół nr 42 z listopadowej sesji Rady Gminy Sulików został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 2 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji. 
 
Radna Bogusława Delijewska przedstawiła informację na temat wspólnego posiedzenia komisji 
stałych w dniu 11 grudnia 2013 r.  
 
Radna Weronika Ziółkowska przedstawiła informację na temat wspólnego posiedzenia komisji 
stałych w dniu 23 grudnia 2013 r.  
 
Radny Paweł Hasiuk w nawiązaniu do informacji o wspólnym posiedzeniu komisji stałych  
w dniu 23 grudnia stwierdził, że brał udział we wszystkich głosowaniach nad projektami uchwał na 
posiedzeniu. 
 
Przewodniczący poprosił aby wyjaśnić te wątpliwości z pracownikiem ds. obsługi organów gminy.  
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Przewodniczący poinformował, że w miesiącu listopadzie Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę 
problemową w zakresie wybranych zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Gminy Sulików.  
 
Rady Jerzy Marek Nowicki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację o 
przeprowadzonej kontroli.  
 
Radny Paweł Hasiuk pytał, kiedy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawi protokół z kontroli 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, przeprowadzonej w listopadzie 2012 roku. Minął ponad rok od 
kontroli a protokół nadal nie został przedstawiony. W projekcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2014 rok, w pierwszym kwartalne ujęta została kolejna kontrola w GOKu. Radny pytał 
czy tym razem protokół zostanie sporządzony i stwierdził, że w tej sytuacji można stwierdzić, że 
Komisja ma coś do ukrycia.  
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, ze protokół z kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Sulikowie nie został przedstawiony ze względu na to, że w chwili przeprowadzania kontroli Dyrektor 
rozpoczynał swoją działalność i nie był w stanie przedstawić szczegółowych informacji, ponieważ nie 
był zbyt dobrze przygotowany. Kontrola nie przyniosła wielu informacji. Protokół zostanie dostarczony 
radnemu. Kolejna kontrola w GOKu jest spowodowana tym, że działalność Dyrektora jest znacznie 
dłuższa i będzie mógł przedstawić szerzej informację o swojej działalności.  
 
Przewodniczący poprosił aby protokół z kontroli został przedstawiony radnym w dalszej części sesji. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte 11 głosami za, przy 3 głosach 
wstrzymujących. 
 
Ad. 3 
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została radnym przedstawiona przed sesją.  

Radny Paweł Hasiuk poprosił o odczytanie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie udzielenia 
informacji na temat terminu przekazania radnym projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Mała Wieś 
Górna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Sulików, Wielichów, Wilka, Wrociszów Dolny, 
Wrociszów Górny oraz zatwierdzenia projektu uchwały przez radcę prawnego.  
 
Przewodniczący odczytał pismo. 
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Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została 
przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
Radny Paweł Hasiuk pytał o spotkanie z przedstawicielami Spółki Dolnośląska Inicjatywa 
Samorządowa w temacie zarządzania wysypiskiem odpadów i jego rekultywacji. 
 
Wójt poprosił o udzielenie odpowiedzi Zastępcę Wójta. 
 
Zastępca Wójta poinformował, że spotkanie odbyło się w związku z planowaną zmianą przepisów 
dotyczących zarządzania wysypiskami odpadów, zgodnie z którą samorządy nie będą mogły 
samodzielnie zarządzać składowiskami. Na spotkaniu omówiony został projekt porozumienia regulujący  
kwestię przekazania zarządzania wysypiskiem dla Spółki DIS. W styczniu przyszłego roku rozmowy w 
tej sprawie będą kontynuowane. 
 
Radny Hasiuk pytał o sprawę dofinansowania rekultywacji składowiska. 
 
Zastępca odpowiedział, że projekt uzyskał pozytywną opinię, obecnie ze względu na ograniczoną ilość 
funduszy znajduje się na liście rezerwowej. Środki zaoszczędzone na postępowaniach przetargowych 
realizowanych zadań zostaną przeznaczone na realizację zadań znajdujących się na liście rezerwowej. 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Wójt przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą działań podjętych w Gminie Sulików.  
W prezentacji ujęto m.in. następujące działania i informacje: 
-Zakończenie sporu z wykonawcą hali sportowej i usunięcie usterek. 
-Utworzenie spółki Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa dla rekultywacji składowiska odpadów 
komunalnych. 
-Likwidacja Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych. 
-Wprowadzenie nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych. 
-Odbiór kolejnej Promesy dla Gminy na usuwanie skutków powodzi z 2012 r. 
-Przystąpienie do Zachodniego Obszaru Integracji. 
-Inauguracja budowy instalacji do kompostowania w CUO w Lubaniu przy udziale Gminy Sulików. 
-Likwidacja Straży Gminnej w Sulikowie. 
-Sprzedaż dla kopalni bazaltu terenów po drodze gminnej. 
- Udział Sołectwa Mikułowa w Konkursie  „Piękna wieś dolnośląska”. 
-Udział sołectw w konkursie „Nasza wieś-mamy się czym pochwalić”. 
-Zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Studniska Dolne. 
-Budowa wiat: w Studniskach Górnych, na placu zabaw w Sulikowie, w Mikułowej, w Wilce i we 
Wrociszowie Górnym. 
-Nowe tablice ogłoszeń w Studniskach Dolnych, Starym Zawidowie i Biernej. 
-Montaż monitoringu na placu zabaw w Sulikowie, w Urzędzie Gminy i świetlicy w Studniskach 
Dolnych. 
-Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Biernej. 
-Przebudowa chodnika na ulicy Szkolnej w Sulikowie. 
-Wykonanie chodnika przy Urzędzie Gminy. 
-Modernizacja strony internetowej Gminy. 
-Remont lokalu komunalnego przy Placu Wolności 22. 
-Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Mikułowie. 
-Remont pomieszczeń świetlicy w Radzimowie Górnym. 
-Nowa nawierzchnia na drodze w Radzimowie Dolnym. 
-Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie. 
-Budowa parkingu przy boisku sportowym w Sulikowie. 
-Renowacja rowów w Sulikowie, Biernej i Starym Zawidowie 
-Budowa nowych wiat przystankowych w Miedzianej, Wielichowie, Wilce. 
-Zakup piłkochwytów na boisko sportowe w Sulikowie 
-Rozpoczęcie budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gmiy.  
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Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 
Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką.  
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików została podjęta 
jednogłośnie. (14 głosów za). 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2014. 
 
Wójt przedstawił prezentację multimedialną zawierającą plany inwestycyjne na rok 2014. Wójt 
zaznaczył że w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok nie zostały jeszcze wprowadzone te 
zadania, na realizację których nie są znane dokładnie środki dofinansowania. Wójt omówił następujące 
planowane do realizacji zadania inwestycyjne: 
-Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w ramach Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej 
sp. z o.o. 
-Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej 
-Wyburzenie budynku komunalnego i budowa wiaty w stylu łużyckim w MWG 
-Remont budynku świetlicy we Wrociszowie Dolnym. 
-Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy we Wrociszowie Dolnym. 
-Budowa ciągu pieszo jezdnego przy placu zabaw w Sulikowie. 
-Wymiana poszycia dachowego i remont elewacji budynku Przedszkola. 
-Wymiana poszycia dachowego na budynku Szkoły w Sulikowie. 
-Budowa oświetlenia ulicznego w Studniskach Dolnych i Biernej. 
-Przebudowa ogrodzenia i ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Radzimowie i Sulikowie. 
-Wykonanie sieci wodociągowej do miejscowości Ksawerów. 
-Zakup krzesełek na widownię boiska sportowego w Radzimowie Górnym. 
-Wykonanie nowych nawierzchni (zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z innymi 
zarządcami dróg):  na ulicy ks. Kazimierza Soleckiego w Sulikowie, na drodze powiatowej Tylice- MWD 
–Sulików, na drodze powiatowej w Studniskach, na drodze gminnej do Małej Wsi Górnej, na drodze 
powiatowej Mała Wieś Górna –Radzimów, na drodze gminnej do Ksawerowa, ul. Dworcowej ze 
środków Kopalni. 
 
Ad. 6.1   
Przedstawienie projektu uchwały budżetowej. 
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały budżetowej na rok 2014 został szczegółowo 
omówiony przez Panią Skarbnik na wspólnym posiedzeniu komisji stałych.  
 
Radny Jerzy Marek Nowicki w związku z planowanym remontem ulicy Ks. Kazimierza Soleckiego 
pytał o działania w zakresie zapewnienia bezpiecznego miejsca do wysiadania dzieci z autobusu 
szkolnego poprzez wykupienie części działki sąsiadującej z tą ulicą. Działanie to zapewniłoby 
bezpieczny dowóz dzieci do szkoły.  
 
Wójt stwierdził, że z pewnością jest to dobry pomysł, szkoda jednak że nie został uwzględniony 
podczas uzgadniania projektu budowlanego budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Sulikowie. Wówczas w inny sposób zostałyby poprowadzone linia ogrodzenia i ścieżki wewnętrzne, 
które są obecnie na tyle wąskie, że utrudniają wjazd większym autokarom na teren szkoły. Realizacja 
pomysłu wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami. 
 
Ad. 6.2  
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła uchwałę nr I/368/2013 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. 
 
Ad. 6.3  
Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej. 
Radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła 
zbiorczą opinię na temat projektu uchwały budżetowej wypracowaną na podstawie opinii Komisji 
Społecznej i  opinii Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska podczas wspólnego posiedzenia 
komisji stałych Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2013 r.  
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Ad. 6.4  
Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji. 
Wójt podziękował radnym za sformułowanie opinii na temat projektu uchwały budżetowej oraz 
poinformował, że  zadanie „Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodzielnictwa w Sulikowie” 
zostanie wprowadzone do budżetu, wówczas gdy pojawią się oficjalne informacje na temat wysokości 
dotacji.  
Wójt odniósł się także do wniosku Komisji Społecznej, który padł podczas dyskusji nad formułowaniem 
opinii na temat projektu budżetu, dotyczącego ograniczenia kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy. 
Obecnie w Urzędzie Gminy powstał wakat w Wydziale Finansowym, a pracownica Sekretariatu 
przebywać będzie na urlopie macierzyńskim. Na oba etaty nie będą zatrudnianie dodatkowe osoby, 
zastępstwa będą pełnić pracownicy Urzędu.  
 
Ad. 6.5  
Przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej. 
Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 
2014. 
 
Radny Tadeusz Polowy pytał z czego wynikają tak liczne zmiany w projekcie budżetu. Zdaniem 
radnego  zmiany powinny być przedstawione na posiedzeniu komisji.  
 
Wójt odpowiedział, że aby zmiany mogły być przedstawione radnym Pani Skarbnik musiała pracować 
w sobotę i niedzielę aby je wprowadzić. Zmiany były spowodowane umowami podpisanymi w piątek  
w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na realizację 
zadań: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej” i zadania 
„Zagospodarowanie centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiącej punkt promocji 
produktów lokalnych i rękodzielniczych”.  
 
Ad. 6.6 
Dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami. 
Radni nie zgłosili uwag. 
 
Ad. 6.7 
Głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami 
Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawki i poprawki do projektu uchwały budżetowej 
Gminy Sulików na 2014 rok. 
Autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie (14 głosów za).  
 
Ad. 6.8 
Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki i poprawki.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2014 rok. 
Uchwała budżetowa Gminy Sulików na 2014 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami została przyjęta 
10 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się.  
 
Wójt podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za pracę nad projektem uchwały budżetowej 
na 2014 rok, a w szczególności Pani Skarbnik, która w przygotowanie projektu uchwały budżetowej 
włożyła najwięcej pracy.   
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwał. 
7.1  w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za). 
 
7.2 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Zgorzelcu. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za). 
 
7.3 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za). 
 
7.4 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. 
 
7.5  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na 2014 rok. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za). 
 
7.6 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2014. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za). 
 
7.7 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2014 rok. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.  
 
Ad. 8 
Pytania i wnioski radnych.  
 
Radny Jerzy Marek Nowicki w nawiązaniu do dyskusji w sprawie protokołu z kontroli w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sulikowie przeprowadzonej w  dniu 19 listopada 2012 r. poinformował, że protokół 
został sporządzony. Radny odczytał najważniejsze punkty protokołu i wniosek pokontrolny. Radny 
dodał, że na fakt nie przedstawienia protokołu wpłynęło kilka czynników. Komisja Rewizyjna 
przeprowadzając do tej pory kontrole nie wykryła  żadnych nieprawidłowości. Radny przyznał, że 
protokół powinien zostać przez niego przedstawiony bezpośrednio po zakończeniu kontroli.  
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że terminy obowiązujące Komisję Rewizyjną określa § 95 
ust. 8 i § 96 Statutu Gminy Sulików. W przypadku kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury termin został 
znacząco przekroczony. 
 
Radny Nowicki stwierdził, że popełnił błąd, którego w dalszej działalności Komisji Rewizyjnej postara 
się nie popełniać. Radny zadeklarował, że taka sytuacja się nie powtórzy.  
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że protokół został sporządzony i należało go przedstawić 
radnym, nawet bez podpisu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. W nawiązaniu do prezentacji 
multimedialnej na temat planów inwestycyjnych w 2014 roku, radny stwierdził, że na rzecz Klubu 
Sportowego Błękitni Studniska, nie są planowane żadne działania w porównaniu do pozostałych klubów 
sportowych. Radny pytał czy w przyszłym roku będzie istniała możliwość ustawienia przynajmniej 
jednego piłkochwytu przy boisku sportowym w Studniskach Dolnych od strony drogi powiatowej. 
 
Radny Paweł Hasiuk w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Nowickiego stwierdził, że protokół z 
kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie nadal nie został przedstawiony radnym, ponieważ 
Przewodniczący nie poddał go pod głosowanie. Można wnioskować, że Dyrektor GOK nie podpisał 
protokołu. Radny pytał czy protokół został podpisany przez członków Komisji Rewizyjnej.  
 
Radny Nowicki odpowiedział, że protokół nie został  podpisany przez członków Komisji.  
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że w tym wypadku radni nie powinni dyskutować w tym temacie. 
Radny ponadto pytał o postęp w sprawie dziur powstałych w wyniku usuwania latarni na ul. Pocztowej. 
Radny przypomniał także, że prosił o interwencję w sprawie odtworzenia nawierzchni chodników na ul. 
Pocztowej i Dworcowej. 
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że mieszkańcy południowej części Gminy Sulików będą długo 
czekali na budowę kanalizacji. Dlatego radny ubolewa nad tym, że Wójt nie kierował działań w 
kierunku pozyskania środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 aby 
mieszkańcy mogli korzystać z przydomowych oczyszczalni ścieków, na które otrzymaliby 
dofinansowanie. Z końcem roku kończy się możliwość skorzystania z programu, którym nikt z 
pracowników Urzędu Gminy się nie zainteresował.  
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Ponadto radny odniósł się do treści pisma, które otrzymał jako Prezes OSP Radzimów dotyczące zwrotu 
dotacji w wysokości 37 zł. Zdaniem radnego Wójt powinien sprawdzać jakie pisma są podpisywanie z 
jego upoważnienia. Radny chciałby, żeby komisja Rewizyjna powinna zbadać sprawę zwrotu środków, 
który wynika  z tego, że jednostka zbyt późno otrzymała dotację. Radny pytał z jakiego źródła 
powinien dokonać zwrotu dotacji.  
 
Radny Marian Kurek pytał czy na terenie Gminy ma powstać kolejna laguna, taka jak w 
Skrzydlicach.   
 
Radna Agnieszka Nachotko pytała o postęp w sprawie usunięcia dziury pod wiaduktem kolejowym w 
Studniskach. 
 
Radny Jerzy Marek Nowicki mówił o potrzebie większego zaangażowania sołtysów w sprawę 
odśnieżania szczególnie w dniach wolnych od pracy.  
 
Radna Bogusława Delijewska nawiązała do sytuacji, która miała miejsce w niedzielę na dzień przed 
sesją w budynku przy ul. Nowe Miasto, w którym z niewiadomych przyczyn zalana została piwnica. 
Radna stwierdziła, że z relacji właścicieli budynku wynika, że podejście do sprawy pracowników Spółki 
SUPLAZ było bardzo lekceważące, ze względu na to, że awaria miała miejsce w dzień wolny od pracy. 
Radna prosiła o interwencję w zakresie uskutecznienia działania pracowników Spółki. 
 
Radny Bogusław Świątek złożył podziękowania Wójtowi, radnym i wszystkim osobom 
zaangażowanym w pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku w Miedzianej. Efekt 
otrzymanej pomocy jest już widoczny, nie byłoby to możliwe bez udzielonego wsparcia. 
Ponadto radny prosił o interwencję w Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego o zatoczce, która 
umożliwi zawracanie pojazdu, który będzie odśnieżał drogę powiatową prowadzącą do posesji państwa 
Żuk i Sienkiewicz. Podczas odśnieżania tej drogi mogą pojawić się problemy. 
 
Radny Józef Ziomek prosił o wyjaśnienie sprawy dlaczego klub Sportowy Cosmos Radzimów ma 
opłacać podatek, kto powinien być płatnikiem podatku za działkę znajdującą się koło boiska 
sportowego w Radzimowie. Klub Sportowy Cosmos Radzimów po raz kolejny otrzymał nakaz 
podatkowy.  
 
Wójt udzieli następujących odpowiedzi: 
-Wójt podziękował za wszystkie zgłoszenia i wnioski, które radni przekazują od mieszkańców. 
-Montaż piłkochwytów przy boisku w Studniskach Dolnych z pewnością jest potrzebny, argumenty 
przedstawione przez radnego Kaczmarczyka będą wzięte pod uwagę. 
-Wójt interweniował w sprawie naprawy nawierzchni chodników na ulicy Pocztowej, należy ponowić 
interwencję w tej sprawie. 
-Wójt przypomniał radnemu Polowemu, że w 2008 roku Rada Gminy wyznaczyła działania na dalsze 
lata. Wójt będąc radnym również opowiadał się za dofinansowaniem do przydomowych oczyszczalni 
ścieków, jednak radni zadecydowali wówczas, że gmina będzie kanalizowana poprzez instalację 
sieciową podłączoną do oczyszczalni ścieków w Sulikowie. Obowiązująca ciągłość władzy zobowiązuje 
do realizacji wcześniejszych decyzji.  
-Wójt nie posiada żadnych informacji w zakresie utworzenia kolejnej laguny na terenie gminy. Nie 
otrzymywał w tej sprawie żadnej korespondencji i nie prowadził żadnej rozmowy w tej sprawie.  
-W nawiązaniu do pisma, o którym mówił radny Polowy, Wójt stwierdził, że nie będzie odnosił się do 
jego treści ponieważ nie zostało ono skierowane do Pana Tadeusza Polowego jako radnego, tylko jako 
Prezesa OSP Radzimów. Sprawę, o której mówił radny można wyjaśnić na bieżąco z pracownikiem 
merytorycznym, zamiast absorbować czas pozostałych uczestników sesji. Pismo, które otrzymał Prezes 
OSP Radzimów wykazuje jakie błędy pojawiły się w rozliczeniu dotacji otrzymanej z budżetu gminy.  
-Zastępca Wójta poinformował, że od spotkania z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych, nie 
otrzymał protokołu ze spotkania. Zastępca  nadal nie posiada informacji na temat postępów w sprawie 
usunięcia dziury pod wiaduktem w Studniskach. 
-Pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg, będzie w stałym kontakcie z 
osobą zajmującą się odśnieżaniem. Wójt przypomniał, że w pierwszym roku obecnej kadencji złożył 
propozycję sołtysom aby uczestniczyli w organizacji zimowego utrzymania dróg. Wówczas żaden z 
sołtysów nie wyraził zgody na współpracę. Zdaniem Wójta obecny system odśnieżania dróg 
funkcjonuje sprawnie i nie wymaga zmiany. Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie będzie reagowała na 
uwagi radnych, sołtysów i mieszkańców i w porozumieniu z Wójtem będzie podejmować decyzję o 
odśnieżaniu.  
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-Wójt nie zna przyczyny zalania posesji na ul. Nowe Miasto, w związku z tym wystąpi o wyjaśnienie 
sytuacji do pracowników Spółki SUPLAZ. 
-Wójt podejmie interwencję w Starostwie w sprawie zatoczki na drodze powiatowej w Miedzianej. 
-Sprawa podatku od parkingu przy boisku w Radzimowie zostanie wyjaśniona. 
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że sprawę zwrotu części dotacji wyjaśni z Wójtem osobiście przez 
telefon. Radny dodał, że działa również w imieniu OSP. 
 
Wójt odpowiedział, że zaprasza radnego w celu wyjaśnienia tej sprawy na początku nowego roku.  
 
Ad. 9 
Pytania i wnioski sołtysów. 
 
Sołtys Franciszek Fleszar stwierdził, że odbiór odpadów segregowanych odbywa się regularnie, 
jednak zdarzają się sytuacje kiedy odpady przeznaczone do segregacji, które nie zmieściły się do 
pojemników są pozostawiane przy nich. Ustawienie pojemników jest odpowiednie i praktyczne. Sołtys 
poruszył także sprawę zagospodarowania budynku po Szkole w Studniskach Dolnych, którą należałoby 
się zająć w 2014 roku, aby nie stanowił on w przyszłości problemu dla Sołectwa.  
 
Sołtys Andrzej Polowy mówił o trzech punktach świetlnych, które miały stanąć przy drodze łączącej 
Radzimów Dolny i Małą Wieś Górną.  
 
Wójt odpowiedział, że gdyby wszystkie zgłoszone uwagi były uwzględnione na etapie projektu 
modernizacji oświetlenia w 2010 roku, punkty świetle o których mówił Sołtys Andrzej Polowy z 
pewnością by się tam znalazły. Jeżeli w 2014 roku pojawią się oszczędności podczas dalszej 
modernizacji oświetlenia, dodatkowe punkty świetlne znajdą się w Radzimowie i w Starym Zawidowie 
jeżeli zaistnieje taka potrzeba.  
W związku z tym, że ze względu na umówione spotkanie Wójt musiał opuścić sesję, życzył wszystkim 
obecnym aby w 2014 roku wszystkie zamierzenia przedstawione w prezentacji multimedialnej zostały 
zrealizowane dzięki wspólnej pracy.  
 
Sołtys Marek Biliński stwierdził, że mieszkańcy zwracają się do niego z pytaniami, dlaczego w 
budżecie Gminy Sulików na 2014 nie zostały zabezpieczone środki na organizację punktu selektywnej 
zbiórki odpadów. Ponadto mieszkańcy Studnisk Dolnych i Studnisk  Górnych domagają się powstania 
stacji PKP, dzięki której mogliby korzystać z szynobusu, który kursuje regularnie do Jeleniej Góry  
i Wrocławia. Sołtys podziękował wszystkim za udaną współpracę w 2013 roku oraz poinformował, że 
Sołectwo Studniska Górne wykorzystało wszystkie środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. 
 
Radny Jerzy Marek Nowicki prosił o zwrócenie uwagi pracownikom Zakładu Gospodarki i Usług 
Komunalnych, aby zachowywali większą ostrożność przy odbiorze odpadów i szanowali pojemniki na 
odpady. 
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że w kwestii stacji kolejowej, gmina interweniowała w Urzędzie 
Marszałkowskim. Sprawa wymaga uzgodnień i dokumentacji projektowej. Bez odpowiedniej 
infrastruktury nikt nie wyrazi zgody aby pociąg odbierał pasażerów. Gmina nie może finansować tego 
zadania, ponieważ jest to teren należący do Polskich Kolei Państwowych. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje Urząd Marszałkowski, który jest zarządcą taboru PKP. Obecne stanowisko jest pocieszające, 
ponieważ przystanek kolejowy w Studniskach ma zostać wprowadzony do projektu modernizacji całej 
linii kolejowej na odcinku od Lubania do Zgorzelca. Nie można przyspieszyć jednak koniecznych 
procedur, które nie są zależne od gminy.  
 
Sołtys Biliński odpowiedział, że nadal będzie walczył o utworzenie przystanku kolejowego. Jeżeli w 
tak małej miejscowości jak Wisznia Mała, mogła powstać stacja kolejowa, to w Gminie Sulików 
dysponującej budżetem, do którego zaczynają wpływać środki pochodzące z elektrowni wiatrowych nie 
powinno być  większych problemów aby wydać na ten cel ok. 200 tys. zł.  
 
Zastępca Wójta stwierdził, że zarówno Starosta jak i Wójt z pewnością będą zabiegać o utworzenie 
stacji kolejowej. Sytuacja w Wiszni Małej była znacznie korzystniejsza, ponieważ Urząd Marszałkowski 
zlecił dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei opracowanie dokumentacji projektowej. Środki na ten cel 
były zabezpieczone z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 
Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wymaga znacznych środków i jest 
uzależnione od wpływu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców.  
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W związku z wnioskiem radnego Nowickiego, Zastępca Wójta przedstawił zestawienie dotyczące 
wpływu opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od początku funkcjonowania nowego 
sytemu gospodarki odpadami do dnia 11 grudnia: 
-wpływ z tytułu wniesionych opłat: 295 837,96 zł, 
-według złożonych deklaracji do końca roku powinna wpłynąć jeszcze kwota: 74 361,00 zł, 
- zaległości w opłatach wynoszą: 26 405,00 zł. 
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że wolałby dowiedzieć się jak kształtują się miesięczne 
wpływy z opłat. 
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że dokładne całościowe rozliczenie będzie przedstawione po pierwszym 
półroczu funkcjonowania systemu. 
 
Ad. 11 
Sprawy różne. 

1. Radny Paweł Hasiuk pytał o miesięczny koszt utrzymania gabinetu dentystycznego w Zespole 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. Podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych 
Przewodniczący informował, że jest to koszt 7-8 tys. miesięcznie.  
Przewodniczący odpowiedział, że koszt utrzymania gabinetu, przy liczbie uczniów zbliżonej do 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, biorąc pod uwagę dwóch zatrudnionych dentystów 
wyniósł ok. 7-8 tys. zł. Przewodniczący dodał, że utworzenie gabinetu będzie ułatwiało 
zapewnienie opieki dentystycznej dla dzieci z terenu Gminy Sulików. 

2. Przewodniczący poinformował, że o terminie sesji styczniowej radni zostaną poinformowani 
odrębnymi zaproszeniami. Terminy posiedzeń komisji stałych zostaną wyznaczone przez 
przewodniczących komisji. 

3. Radna Genowefa Wilczak – Raczak poinformowała, że w dniu 6 stycznia 2014 r. o godz. 
1030 z okazji Święta Trzech Króli w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie odbędzie 
się Msza święta w intencji władz samorządowych Gminy Sulików.  

4. Przewodniczący z okazji nadchodzącego Nowego Roku, złożył wszystkim obecnym na sesji 
wielu sukcesów i pomyślności. 

 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików 
Przewodniczący zamknął XLIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1320) 
 
Protokołowała: 
A.Adamiak  
 
 
 


