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Protokół Nr 29 

z sesji Rady Gminy Sulików  

w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 1300 

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 XXIX sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.  

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji 

uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. 

Radni nieobecni: Adam Czesnakowski, Karol Augustyniak, Edyta Sawiniec, Marek Biliński.  

 

Przewodniczący powitał:  

-Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, 

-Elżbietę Piotrowską – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, 

-Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików, 

-Pana Michała Turkiewicza  - Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych  

w Lubaniu  

-Pana Jana Sajana – Dyrektor ds. techniczno – eksploatacyjnych Zakładu Gospodarki  

i Usług Komunalnych, 

-Pana Wojciecha Sandeckiego – Kierownika Wydziału Transportu, Logistyki  

i Zaopatrzenia, 

-Pana Piotra Browarczyka – Kierownika Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, 

oraz przewodniczących rad sołeckich, pracowników Urzędu Gminy Sulików i wszystkich 

gości przybyłych na sesję.  

 

Przewodniczący powitał podpułkownika Andrzeja Łukę z Wojskowej Komisji Uzupełnień, 

który wręczył odznaczenie Starszemu Sierżantowi Zbigniewowi Didkowi Gwiazdy Iraku 

które jest przyznawane żołnierzom Sił Zbrojnych uczestnikom Polskiego Kontyngentu 

Wojskowego w Iraku. 

 

Przewodniczący poinformował, że do porządku dzisiejszej sesji należy wprowadzić 

zmianę polegającą na dodaniu w pkt. 6.5 projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2016 rok. Wraz z 

proponowaną zmianą proponowany porządek sesji przedstawiał się następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Sulików. 

3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji. 

4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał: 

6.1 w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Sulikowie, znajdującej się w 

Biernej, 

6.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej    Gminy Sulików, 

6.3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2017 rok.  

 6.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu na realizację 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne – 

Studniska Górne na odcinku 1000mb w km 1 + 0,15 do km 2 + 015”.  

6.5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy 

Sulików za 2016 rok. 

 7. Pytania i wnioski radnych. 

 8. Pytania i wnioski sołtysów. 

 9.  Odpowiedzi na pytania i wnioski. 

 10. Sprawy różne i informacje.           
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Radni nie zgłosili uwag do porządku sesji.  

Porządek sesji wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.  

 

Przystąpmy do realizacji porządku posiedzenia.  

 

Ad. 1 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji z dnia 23 

maja br. nie wpłynęły uwagi radnych.  

Protokół nr 28 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 23 maja 2017 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad. 2 

Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulików. 

 

Przewodniczący poprosił Wójta i zaproszonych gości o przedstawienie informacji na 

temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.  

 

Pan Michał Turkiewicz  - Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych  

w Lubaniu przedstawił prezentację multimedialną na temat systemu gospodarki 

odpadami i funkcjonowania Zakładu.  

 

Radny Jerzy Marek Nowicki poruszył kwestię pojemników na bioodpady. Radny 

dostosował pojemnik do odbioru bioodpadów, jednak pracownicy ZGiUK go nie 

opróżniają.  

 

Prezes ZGiUK Michał Turkiewicz odpowiedział, że pracownicy postępują zgodnie  

z przyjętymi standardami. Pracownicy Zakładu nie mogą odbierać bioodpadów z innych 

pojemników i worków które nie są przezroczyste. Bioodpady nie mogą być mieszane  

z innymi odpadami.  

 

Radny Nowicki stwierdził, że zmiana systemu gospodarki odpadami była bardzo dobrą 

decyzją i radny ocenia ją bardzo pozytywnie. Z terenu Gminy zniknęły ludmery przy 

których gromadziły się odpady.  

 

Prezes ZGiUK Michał Turkiewicz stwierdził, że radni podjęli bardzo dobrą decyzję 

zmieniając system zbiórki odpadów. Obecny system jest zgodny z nowymi przepisami 

które będą obowiązywać w Polsce od lipca br.  

 

Radna Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że odbiór odpadów segregowanych 

jest niewystarczający.  

 

Prezes ZGiUK stwierdził, że zmiana systemu miała na celu obniżenie kosztów. 

Dodatkowy odbiór odpadów segregowanych w miesiącu spowodowałby wzrost kosztów o 

co najmniej 20%. System obowiązuje w 14 gminach i do tej pory nie były zgłaszane 

uwagi co do częstotliwości odbioru odpadów segregowanych.  

 

Radny Andrzej Polowy pytał gdzie będzie można odbierać pojemniki na strzykawki. 

 

Prezes odpowiedział, że pojemniki będą dostarczane na bieżąco do Urzędu Gminy.  

 

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał czy woda w zbiornikach znajdujących się przy 

terenie składowiska jest badana. 

 

Prezes odpowiedział, że wokół terenu instalacji składowiska znajdują się wyrobiska po 

kamieniołomach. Wszystkie odcieki ze składowiska są badane na kilku etapach. Nie 
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zdarzyło się, żeby zanieczyszczenia przedostały się do środowiska. Pod składowiskiem 

znajduje się sieć drenażu. Składowisko jest drenowane podwójnie. Wszystkie wody 

spływające z sieci są badane. Oddziaływanie terenu instalacji jest badane również pod 

kątem poziomu hałasu i zapylenia. 

 

Wójt zwrócił się do Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych z pytaniem czy  

w związku ze zmianą przepisów w zakresie gospodarki odpadami Gmina powinna 

podejmować dodatkowe działania. 

 

Prezes odpowiedział, że Gmina Sulików jako jeden z czternastu samorządów 

obsługiwanych przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych nie musi podejmować już 

żadnych działań. System gospodarki odpadami opracowany wspólnie przez ZGiUK  

i Gminę Sulików wyprzedził obecne przepisy o kilka lat. Przez obecny system zbiórki 

odpadów i ich dalsze zagospodarowanie system odpowiada obowiązującym przepisom. 

Prezes pogratulował właściwych i perspektywicznych decyzji podjętych przez radnych 

oraz podziękował za zaproszenie do udziału w sesji.  

 

Ad. 3 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji. 

Przewodniczący poinformował, że bezpośrednio przed sesją odbyło się wspólne 

posiedzenie komisji stałych. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie projektów uchwał na 

dzisiejszą sesję i sprawy różne. 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak przedstawiła informację. 

Radni nie zgłosili uwag do informacji.  

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym 

została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym: 

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach: 

1. Udział w Zarządzie oraz Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 

2. Udział w spotkaniu w Zakładzie Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu 

dotyczącym otwarcia nowej siedziby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

3. Spotkanie z Firmą SAG Elbud Kraków dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci 

elektroenergetycznej 400/220/110 kV Mikułowa. 

4. Udział w uroczystości 775. Rocznicy Gryfowa Śląskiego – Kwisonalia 2017. 

5. Udział w Festynie Rodzinnym w Studniskach Dolnych. 

6. Udział w IV Zlocie Pojazdów z epoki PRL-u. 

7. Udział w zebraniu wiejskim w Studniskach Dolnych w sprawie remontu drogi  

w Studniskach oraz uzupełnienia składu Rady Sołeckiej. 

8. Udział w festynie organizowanym przez Przedszkole Publiczne w Sulikowie. 

9. Udział w Balu Gimnazjalnym absolwentów Gimnazjum im. Jana Pawła II  

w Sulikowie. 

10. Udział w XXXVIII Konferencji Krajowej Stowarzyszenia GP Euroregionu Nysa  

w Jeleniej Górze. 

11. Udział w Posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego  „ZOSP RP”. 

12. Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Mieszkaniowej. 

13. Udział w festynie rodzinnym organizowanym przez szkolne koło „Caritas” przy 

Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie. 

14. Udział w festynie w Studniskach Górnych. 

15. Wizyta w Hohendubrau w sprawie projektu „Poznajemy się na pograniczu polsko-

saksońskim poprzez wymianę kulturową”. 
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Wydał następujące Zarządzenia: 

1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017. 

2. W sprawie informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za rok 2016. 

3. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sulikowie za 2016 rok. 

4. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

5. W sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko  dyrektora Przedszkola 

Publicznego w Sulikowie. 

Podpisał następujące umowy: 

1. Umowa zawarta z Biurem Usług Budowlanych i Wyceny Nieruchomości Lilia Ofman 

z Uniegoszczy dotycząca wykonania szacowania nieruchomości w Gminie Sulików 

w latach 2017/2018. 

2. Umowa zawarta z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Budowlaną Wróblewski Ryszard  

z Pisarzowic dotycząca remontu stropu w budynku komunalnym, Bierna 130. 

3. Umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim dotycząca udzielenia przez 

Województwo pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pt. 

„Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych będących własnością Gminy 

Sulików w miejscowości Sulików, Wielichów, Mała Wieś Dolna, Stary Zawidów  

i Bierna”. 

4. Umowa zawarta z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 

Counterpart Fund” z warszawy dotycząca realizacji projektu pn. „Leśna Akademia 

Sportu Dzieci i Młodzieży” skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych 

klas IV-VI z terenów wiejskich. 

5. Umowa zawarta z Powiatem Zgorzeleckim dotycząca zlecenia przez Gminę 

Sulików realizacji zadania publicznego „Szkoła dla rodziców” polegającego na 

przeprowadzeniu warsztatów korekcyjno – edukacyjnych, których program został 

przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr IX/60/2015 z dnia 26 czerwca 

2015 r. w sprawie wprowadzenia „Powiatowego programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020”. 

6. Umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim dotycząca udzielenia Gminie 

Sulików dotacji celowej na finansowanie ochrony i poprawy jakości gruntów 

rolnych. 

7. Umowa zawarta z Firmą Usługi Ogólnobudowlane Michał Filipiak z Leśnej 

dotycząca modernizacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sulików. 

8. Umowa zawarta z Biurem Projektowym MDS Projekt ze Zgorzelca dotycząca 

wykonania miejsc postojowych wraz z bramą wjazdową przy budynku Urzędu 

Gminy Sulików. 

9. Umowa zawarta z Firmą KRYST-PLAST Kazimierz Jabłoński z Sulikowa dotycząca 

montażu wiaty drewnianej. 

10. Umowa zawarta z Panem Adrianem Kłagisz prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą Firma Usługowa Premium z Grabiszyc Górnych dotycząca wykonania 

usługi jednokrotnego koszenia poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 

Gminy Sulików. 

11. Umowa zawarta z Firmą ARAM SOFTWARE Sp. z o.o. z Warszawy dotycząca 

świadczenia usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: 

Systemu Ewidencji Ludności (SELWIN) oraz Rejestru Wyborców (RWWIN). 

12. Umowa zawarta z Firmą DROG-BRUK z Rawicza dotycząca uporządkowania działki 

nr 26/11 w Starym Zawidowie w tym wywiezienia gruzu oraz wybudowanie 

ogrodzenia w celu ograniczenia dostępu do terenu i obiektu. 

13. Umowy zawarte z mieszkańcami dotyczące sfinansowania przez Gminę Sulików 

kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, 

znajdujących się na nieruchomości oznaczonych określonym nr ewidencyjnym w 

obrębie wsi Sulików, Skrzydlice, Radzimów Dolny, Studniska Dolne. 

14. Umowy dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy 

Sulików stanowiące: 
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 Część działki nr 443 w obrębie geodezyjnym Sulików, 

 Część działki nr 297/7 w obrębie geodezyjnym Radzimów, 

 Nieruchomość rolną składająca się z działki nr 610 w obrębie geodezyjnym 

Radzimów, 

 Nieruchomość rolną składająca się z działki nr 130/2 w obrębie 

geodezyjnym Wrociszów Górny, 

 Część działki nr 419/3 w obrębie geodezyjnym Sulików. 

15. Aneks na 1 do umowy nr 94A.ZP.2016 z dnia 25.05.2016 r. zawarty z Pracownią 

Planowania Przestrzennego 3p z Jaszkowej Dolnej dotyczący zmiany terminu 

opracowania planu. 

16. Umowa zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mikułowej dotycząca ustalenia 

warunków promocji Sponsora (Gminy Sulików) podczas IV Zlotu Pojazdów z epoki 

PRL-u w Mikułowej 2017, który odbył się w dniu 27 maja 2017 r.  

17. Aneks nr 1 do umowy nr 34.PG.2017 z dnia 21.03.2017 r. zawarty ze 

Stowarzyszeniem „Inicjatywa dla zwierząt” z Zielonej Góry dotyczący zmiany 

kwoty dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Usypianie ślepych 

miotów i obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla 
zwierząt”. 

Wójt poinformował również o przebiegu otwarcia ofert złożonych na potrzeby realizacji 

zadania „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików". Wpłynęły 

cztery oferty, wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po analizie dokumentacji, którą 

przedłożyli oferenci. Na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 3 100 000,00 
zł. 

W nawiązaniu do głównego tematu sesji Wójt przedstawił zestawienie porównawcze ilości 

odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików w latach 2016/2017 oraz 

zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików w 2016 i w 

I-V 2017 roku. Dzięki zmianie systemu zbiórki odpadów zmniejszyła się ilość odbieranych 

odpadów zmieszanych z 130 t. w kwietniu 2016 roku do 94 t. w kwietniu br. Tendencja 

spadkowa ilości odpadów zmieszanych stale się utrzymuje. Segregacja u źródła przynosi 

zamierzone efekty. Większa ilość odpadów segregowanych oznacza mniejsze koszty dla 

budżetu gminy. Wzrasta liczba deklaracji składanych przez mieszkańców. Zaległości w 

opłatach za gospodarowanie odpadami wynoszą 172 tys. zł. 275 płatników zalega z 

opłatami. Wobec 22 mieszkańców wszczęto postępowanie egzekucyjne. Są to mieszkańcy 

którzy nie wnieśli żadnej opłaty za odbiór odpadów, pomimo tego że są obsługiwani przez 
ZGiUK.  

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał czy firmy które złożyły oferty na budowę sieci 
wodociągowej posiadają doświadczenie w prowadzeniu takich inwestycji.  

Wójt odpowiedział, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewidziany 

został wymóg wykonania co najmniej dwóch robót na wartość 300 tys. zł. Jeżeli firma nie 
będzie spełniała takiego wymogu jej oferta zostanie odrzucona. 

Radny Jacek Staszczuk pytał czy w projekcie przebudowy boiska sportowego w 
Sulikowie ujęta zostanie bieżnia.  

Wójt odpowiedział, że według projektanta ni znajdzie się miejsce na bieżnie. Jeżeli 

wymiary boiska mają pozostać takie same jak obecnie i zmieścić widownię wokół 

stadionu nie ma miejsca.  

Radny Staszczuk pytał czy przez umiejscowienie bieżni w projekcie przebudowy boiska 
Gmina może stracić dofinansowanie na realizację tego zadania. 
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Wójt odpowiedział, że możliwe jest złożenie wniosków na pozyskane środków aż z 

czterech źródeł. Gmina czeka obecnie na ogłoszenie naboru przez Ministerstwo Sportu. 

Projekt przebudowy boiska to otwarta sprawa. Projektantowi zostały przedstawione 

pierwsze założenia do projektu  w tym m.in. ilość miejsc na widowni i ilość miejsc 

parkingowych. Przy następnym spotkaniu z projektantem radny zostanie zaproszony do 
udziału.  

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że plan przebudowy boiska miał zakładać żeby był 

to obiekt wielofunkcyjny. Zdaniem radnego stworzenie miejsca wyłącznie na potrzeby 

piłkarskie byłoby krzywdzące dla innych. Są mieszkańcy którzy chcieliby korzystać z 

bieżni w Sulikowie. W Zgorzelcu bieżnia jest ciągle wykorzystywana przez mieszkańców.  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte 

jednogłośnie.  

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwał: 

6.1 W sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Sulikowie, znajdującej się w Biernej. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Sulikowie, znajdującej się w 

Biernej została przyjęta jednogłośnie (11 głosów za). 

 

6.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików (11 głosów 

za). 

 

6.3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2017 rok.  

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2017 rok (11 głosów za). 

 

6.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu na realizację 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne – Studniska 

Górne na odcinku 1000mb w km 1 + 0,15 do km 2 + 015”.  

  

Radny Józef Ziomek zwrócił uwagę, że podczas głosowania nad tak istotna uchwałą nie 

są obecni na sesji radni ze Studnisk. 

 

Radny Andrzej Polowy pytał czy na remonty dróg gminnych w Radzimowie, na 

potrzeby których wykonana została dokumentacja techniczna znajdą się środki w 

budżecie. 

 

Wójt odpowiedział, że w 2017 roku w budżecie nie znajdą się środki na ten cel. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu 

na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne 

– Studniska Górne na odcinku 1000mb w km 1 + 0,15 do km 2 + 015” została przyjęta 8 

głosami za, przy 3 głosach przeciwnych.  

 

 

6.5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy 

Sulików za 2016 rok. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2017 rok (11 głosów za). 

 

Ad. 7 

Pytania i wnioski radnych. 

 

Radna Jolanta Matwiejczuk poruszyła problem budynku po byłym gimnazjum na  

ul. Nowe Miasto w Sulikowie. Budynek jest w opłakanym stanie, dach w niektórych 

częściach budynku jest bliski zawaleniu. Zagrożenie stanowi również elewacja odpadająca 

ze ścian.  

 

Radny Jerzy Marek Nowicki zgłosił potrzebę przycięcia gałęzi drzew znajdujących się 

nad drogami gminnymi na terenie Starego Zawidowa. Radny prosił aby pracownik Urzędu 

Gminy skontaktował się z nim aby mógł wskazać mu miejsca gdzie gałęzie stanowią 

zagrożenie dla użytkowników drogi. 

 

Radny Ewangelis Zaras prosił o interwencję w sprawie stanu łazienki w Świetlicy 

Wiejskiej we Wrociszowie Górnym. Radny wnioskował również o podłączenie prądu do 

budynku gdzie mieści się siłownia we Wrociszowie Górnym.  

Ponadto radny zwrócił uwagę na konieczność uporządkowania terenu placu zabaw i boska 

w Skrzydlicach.  

 

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał czy pomimo funkcjonowania punktu selektywnej 

zbiórki odpadów zorganizowana zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  

 

Wójt odpowiedział, że termin zbiórki jest już uzgodniony ale nie został podany do 

publicznej wiadomości.  

 

Radny Bogusław Świątek wnioskował o interwencje w Starostwie Powiatowym 

dotyczące: 

-usunięcie krzaków i zarośli z poboczy drogi powiatowej na trasie Miedziana – Stary 

Zawidów, 

-wykoszenie poboczy drogi powiatowej od granicy z Gminą Platerówka do Radzimowa 

Górnego.  

Ponadto radny pytał o sprawę przekaźnika sieci Plus na terenie Gminy. 

 

Radny Andrzej Polowy poruszył kwestię częstszego odbioru odpadów z pojemników 

koło cmentarza komunalnego w Radzimowie. Radny stwierdził, że w okresie letnim do 

pojemników trafia zdecydowanie więcej odpadów i odbiór co dwa tygodnie  

Radny pytał również o remont drogi gminnej do posesji państwa Śrutka w Radzimowie 

Górnym.  

 

Radna Jolanta Matwiejczuk poruszyła kwestię bardzo złego stanu mostu  

prowadzącego do Podgórza.  

Ad. 9 

Odpowiedzi na zapytania: 

Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

-Most na Podgórzu wymaga wymiany desek, co zostanie zrobione w miarę możliwości. 

-Kwestia częstotliwości odbioru odpadów z pojemników przy cmentarzu zostanie 

uzgodniona z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych. 

-Uwagi dotyczące dróg zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego. 

-Rozważana jest inna forma zbiórki odpadów wielkogabarytowych poprzez odbiór 

bezpośrednio z posesji. Ta forma zbiórki pozostaje do uzgodnienia, ponieważ będzie 

generować zdecydowanie wyższe koszty.  

-Sprawa stanu technicznego Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Górnym zostanie 

sprawdzona w najbliższym czasie. 

-Sprawa oświetlenia w budynku siłowni we Wrociszowie Górnym zostanie rozpoznana. 
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-Plac zabaw w Skrzydlicach i w kilku innych sołectwach nie zostały do końca 

przemyślane. W niektórych przypadkach są to obecnie zapomniane i zarośnięte tereny.  

-Gmina nie posiada środków na remont budynku po były m gimnazjum na ul. Nowe 

Miasto. Należy rozważyć kwestię rozbiórki budynku i pozostawienia części budynku po 

byłej stali gimnastycznej.  

 

Radna Weronika Ziółkowska prosiła o interwencję w Starostwie w sprawie 

niebezpiecznego pobocza drogi przy wyjeździe z Mikułowy. Pracownicy Starostwa zostali 

zapoznani z problemem w terenie jednak pobocze w dalszym ciągu stwarza zagrożenie.  

 

Radny Jozef Ziomek prosił o rozważenie umiejscowienia zatoki autobusowej przy 

remontowanej drodze powiatowej Radzimów – Bierna na wysokości bloków.  

 

Ad. 10 

W sprawach różnych: 

1) Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną 

poinformowani odrębnym zaproszeniem.  

2) Radny Andrzej Polowy zaprosił wszystkich do udziału w festynie w Radzimowie 

Górnym organizowanym przez Sołectwa Radzimów Dolny i Radzimów Górny w 

dniu 1 lipca br.  

3) Wójt poinformował, że festyn w Gminie Hohendubrau odbędzie się 8 lipca br. 

Rozpocznie się o godz. 1300. Do dyspozycji zainteresowanych udziałem w festynie 

będzie dostępny autokar. Chętni powinni skontaktować się wcześniej w tej 

sprawie z pracownikiem Urzędu. 

4) Wójt poinformował, że w dniu 17 września br. w Sulikowie odbędą się Dożynki. 

Wójt zaprosił wszystkich do udziału w dożynkach i zachęcił do przygotowania 

wieńców dożynkowych.  

 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy 

Sulików, Przewodniczący zamknął XXIX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. 

(godz. 1515) 

 
Protokołowała: 

A.Adamiak 


