
1 
 

Protokół Nr 30 

z sesji Rady Gminy Sulików  

w dniu 27 września 2017 r. o godz. 1300 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików  

 

Sesji przewodniczyła radna Genowefa Wilczak-Raczak – Wiceprzewodnicząca 

Rady Gminy Sulików.  

Wiceprzewodnicząca powitała wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu 

Gminy Sulików otworzyła XXX sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.  

Na podstawie listy obecności radnych Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że na 15 radnych 

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

Radni nieobecni: Adam Czesnakowski, Karol Augustyniak, Jan Solecki, Jozef Ziomek.   

 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do planowanego porządku obrad dzisiejszej 

sesji należy wprowadzić zmiany polegające na: 

-wykreśleniu punktu nr 6.7 w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia 

komunalnego do korzystania, 

-wprowadzeniu do porządku obrad w punkcie nr 6.9 projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części 

Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”, 

-wprowadzenie do porządku obrad w punkcie nr 6.10 projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia Gminy Sulików do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł 

Energii i Efektywności Energetycznej.  

 

Porządek obrad wraz z proponowaną zmianą przedstawia 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2017 roku. 

6. Podjęcie uchwał: 

6.1 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców 

zawodowych. 

6.2 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Biernej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Biernej. 

6.3 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Sulikowie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 

Podstawowa w Sulikowie i dotychczasowe Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sulikowie. 

6.4 W sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/278/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 

2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w 

szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów. 

6.5 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Gminy 

Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 

6.6 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Gminy 

Sulików, w drodze przetargu. 

6.7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików, 

6.8 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2017 rok, 

6.9 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego 

południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”. 

6.10 w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju 

Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. 

 7. Pytania i wnioski radnych. 

 8. Pytania i wnioski sołtysów. 

 9.  Odpowiedzi na pytania i wnioski. 



2 
 

 10. Sprawy różne i informacje.             

 

Porządek sesji wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za) 

Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia.  

 

Ad. 1 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji  

z dnia 27 czerwca 2017 r. należy wprowadzić poprawkę polegającą zmianie zapisu 

dotyczącego radnych nieobecnych na sesji: 

Zdanie na str. 1: „Radni nieobecni: Adam Czesnakowski, Karol Augustyniak, Krzysztof 

Gruszczyński, Marek Biliński”. 

Powinno brzmieć: „Radni nieobecni: Adam Czesnakowski, Karol Augustyniak, Edyta 

Sawiniec, Marek Biliński”. 

 

Protokół nr 29 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 27 czerwca 2017 r.  wraz z poprawką 

został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji. 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że bezpośrednio przed sesją odbyło się wspólne 

posiedzenie komisji stałych.  

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie projektów uchwał na dzisiejszą sesję oraz 

zapoznanie się z informacją przedstawiciela Zgorzeleckiego Klastra Energetycznego.  

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie (11 

głosów za). 

 

Ad. 3  

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

 

Wiceprzewodnicząca odczytała informację.  

 
Radny Bogusław Świątek poprosił o odczytanie opinii na temat sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2017 r.  

 

Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę Nr I/225/2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2017 r. w sprawie 

opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sulików informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy Sulików za I półrocze 2017 roku. 

 

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała o apel mieszkańców odnośnie wysokości opłaty 

targowej.  

 

Wiceprzewodnicząca odczytała treść apelu.  

 

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że po zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej 

ilość wystawianych straganów zmniejszyła się o połowę. Po podniesieniu stawek opłaty, 

targujący twierdzą, że nie opłaca się im przyjeżdżać do Sulikowa.  

 

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że należy rozważyć jaki rzeczywisty wpływ miało 

podniesienie opłaty targowej.  

 

Radny Staszczuk stwierdził, że targujący twierdzą że zostali przez radnych 

potraktowani krzywdząco. A podwyższenie wysokości opłaty targowej miało na celu to, 

żeby targujący nie zastawiali Placu Wolności straganami. Zdaniem radnego należy 

ponownie przeanalizować tą kwestię i znaleźć dobre rozwiązanie tego problemu.   
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Wiceprzewodnicząca zwróciła uwagę że temat opłaty targowej nie jest tematem sesji i 

mógłby zostać poruszony np. na kolejnym posiedzeniu komisji stałych.  

 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie Informację Przewodniczącego o pracy 

Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym. 

 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym 

została przyjęta jednogłośnie (11 głosów za)  

 

Ad. 4  

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 Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki (Dolnośląska Inicjatywa 

Samorządowa Sp. z o.o.) we Wrocławiu. 

2. Udział w festynie we Wrociszowie Dolnym, w Radzimowie, Starym Zawidowie, 

Biernej, MWD, Miedzianej. 

3. Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Dolnośląskiej Agencji 

Współpracy Gospodarczej. 

4. Udział w spotkaniu w starostwie w sprawie drogi w Studniskach 

5. Udział w spotkaniu z dr Maciejem Zathey Dyrektorem Instytutu Rozwoju 

Terytorialnego w sprawie Dolnośląskiej Polityki Rowerowej. 

6. Udział w spotkaniu z dyrektorem TAURONU w sprawie eksploatacji oświetlenia na 

terenie gminy. 

7. Udział w spotkaniu z komisją konkursową „Piękna Wieś Dolnośląska 2017”. 

8. Udział w Akademii z okazji Święta Policji w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. 

9. Udział w uroczystym otwarciu nowo utworzonych Oddziałów: psychiatrycznego dla 

Dzieci i Młodzieży oraz Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich  

w Zakładzie dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce. 

10. Udział w odbiorze   drogi w Ksawerowie – Spotkanie z Mieszkańcami Ksawerowa 

dnia 16.08.2017r . 

11. Udział w Zgromadzeniu Zawiązku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  

12. Udział w spotkaniu z dyrektorami jednostek Gminy Sulików. 

13. Udział w rozpoczęciu roku szkolnego w szkołach podstawowych oraz  

w uroczystości otwarcia nowego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Sulikowie. 

14. Udział w rozstrzygnięciu  konkursu GOK pt.: „Najzabawniej przyozdobiona 

posesja” oraz „Najładniejszy ogródek przydomowy” w Ostrym Narożniku  

w Sulikowie. 

15. Udział w uroczystej Akademii z okazji Dnia Energetyka. 

16. Udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych oraz Festynie Sołeckim  

w Starym Zawidowie dnia 09.09.2017 r.  

17. Udział w Dożynkach Gminnych w gminie Platerówka i Siekierczyn. 

18. Udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów 

Regionu Jeleniogórskiego w dniach 14-15 września 2017 r. 

19. Udział w zebraniach Sołeckich dotyczące podziału Funduszu Sołeckiego .  

20. Udział w konferencji dot. Rewitalizacji w gminie Lubomierz 2015-20 

21. Udział w kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w województwie 

dolnośląskim przeprowadzona przez przedstawicieli MON na terenie gminy 

Sulików. 

Wydał następujące zarządzenia: 

1. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 

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

3. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

4. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 

5. W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, 
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świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowego świadczenia 

o którym mowa art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników 

alimentacyjnych. 

6. W sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulikowie. 

7. W sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sulików. 

8. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola 

Publicznego w Sulikowie. 

9. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego  

w Sulikowie. 

10. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, 

świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów,  

jednorazowego świadczenia o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  

4 listopada  2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życia”, świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

11. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej 

na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 

r. – „Wyprawka szkolna”. 

12. W sprawie zmiany wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali 

użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Sulików. 

13. O zmianie zarządzenia w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za najem 

lub dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy 

Sulików. 

14. W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Sulików za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu 

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2017 roku.  

15. W sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu 

uchwały budżetowej Gminy Sulików na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2018-2029. 

16. W sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików a Parafia 

Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Marii Magdaleny. 

Podpisał następujące umowy: 

1. Aneks nr 1 zawarty z Gminą Miejską Zgorzelec do Porozumienia  

Nr WES.031.2.2.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad 

pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących 

mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do publicznych przedszkoli, 

prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec. 

2. Aneks nr 4 zawarty z Gminą Miejską Zgorzelec do Porozumienia  

Nr WES.031.1.4.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad 

pokrywania kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, 

uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, niepublicznej szkoły podstawowej, 

w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz do niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, dotowanych z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec. 

3. Umowa zawarta z Biurem Projektów i Usług Budownictwa AJD PROJEKT Jerzy Dec 

z Leśnej dotycząca przebudowy drogi wewnętrznej – ulica Starozawidowska  

w Starym Zawidowie.  

4. Umowy dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy 

Sulików stanowiące: 

 Część działki nr 443 w obrębie geodezyjnym Sulików, 

 Część działki nr 463 w obrębie geodezyjnym Sulików, 

 Część działki nr 443 w obrębie Sulików, 

 Nieruchomość rolna składająca się z części działki nr 110 w obrębie 

geodezyjnym Studniska Górne, 
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 Część działki nr 212/1 w obrębie geodezyjnym Bierna, 

 Część działki nr 212/1 w obrębie geodezyjnym Bierna, 

 Część działki nr 212/1 w obrębie geodezyjnym Bierna, 

5. Umowa zawarta z Powiatem Zgorzeleckim dotycząca określenia zasad 

współfinansowania przez Strony zadania z zakresu zarządzania drogami tj. 

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

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

6. Umowa zawarta z Pocztą Polską S.A. z Warszawy dotycząca świadczenia usług 

powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym. 

7. Umowa zawarta z Gminną Spółką Wodną w Sulikowie dotycząca udzielenia przez 

Gminę Sulików pomocy finansowej w postaci dotacji Spółce Wodnej i określenie 

sposobu rozliczenia udzielonej pomocy finansowej, przeznaczonej na 

dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Konserwacja gruntowna rowów 

melioracyjnych i urządzeń drenarskich położonych na terenie Gminy Sulików tj., 

rów R-CB7 w m-ci Sulików, nr ew. dz. 382 na dł. 475 mb, rowy bez numerów w 

m-ci Skrzydlice na dł. 509,0 mb, odwodnienie działki nr 71/7 na powierzchni 2,0 

ha w m-ci Skrzydlice, rowy bez numerów m-ci Stary Zawidów na dł. 293,0 mb”. 

8. Umowa zawarta z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu dotycząca 

wykonania roboty w zakresie konserwacji gruntownej rowów melioracyjnych 

będących własnością Gminy Sulików w miejscowości Sulików, Wielichów, Mała 

Wieś Dolna, Stary Zawidów i Bierna. 

9. Umowa zawarta z Panią Agnieszką Bieńkowską dotycząca świadczenia usługi 

tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie imprez: 

Święta Wiśni i Czereśni 8 lipca 2017 r. w Groß Radisch oraz 17 września Święta 

Plonów w Sulikowie w ramach projektu pn.: „Poznajemy się na pograniczu polsko-

saksońskim poprzez wymianę kulturową”. 

10. Umowa zawarta z Zakładem Usługowo-Handlowym Danuta Kryńska z Miedzianej 

Łowin dotycząca utwardzenia powierzchni pod plac do gry w małą koszykówkę. 

11. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lubania 

dotycząca przebudowy drogi w Sulikowie ul. Jasna dz. nr 147 w km 0+000 – 

0+215 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] 

-roboty dodatkowe. 

12. Umowa zawarta z Biurem Inżynierskim Arkadiusz Peremicki z Bogatyni dotycząca 

przebudowy ulicy Sportowej w Sulikowie. 

13. Aneks nr 1 do umowy o udzielenie dotacji celowej Gminie w zakresie realizacji w 

2017 r. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zawartej w dniu 17.03.2017 

r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Sulików.  

14. Aneks nr 1 do umowy nr 31.PG.2017 z dnia 21.03.2017 r. zawarty z Klubem 

Sportowym „Bazalt” Sulików dotyczący wsparcia realizacji zadania publicznego pn. 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć 

sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających na terenie Gminy 

Sulików”.  

15. Umowa o dzieło zawarta z Panią Anną Baśkiewicz z Pisarzowic dotycząca udziału 

jako eksperta w pracy komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela 

mianowanego dla Kamili Romel – nauczyciela Przedszkola Publicznego w 

Sulikowie. 

16. Umowa o dzieło zawarta z Panią Alicją Łukjanowicz z Legnicy dotycząca udziału 

jako eksperta w pracy komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela 

mianowanego dla Kamili Romel – nauczyciela Przedszkola Publicznego w 

Sulikowie. 

17. Aneks do umowy Nr 116.IW-GN.2016 z dnia 01.07.2016 r. dotyczący dzierżawy 

nieruchomości z Gminnego zasobu Nieruchomości Gminy Sulików dotyczący 

zmiany terminu trwania umowy. 

18. Umowa zawarta z Pracownią Archeologiczną Arkona z Krościenka dotycząca 

prowadzenia nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z 

realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Porządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości 
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Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 

budynkach gminnych”.  

19. Porozumienie zawarte z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu – podinsp. 

Janem Doroszczakiem dotyczące przekazania przez Gminę Sulików środków 

finansowych w wysokości 3 000,00 zł na nagrody dla funkcjonariuszy 

wyróżniających się w służbie prewencyjnej. 

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

Pisarzowic dotycząca remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym 

Zawidowie – wymiana odeskowania ścian wieży (elewacja) 32 m2. 

21. Aneks nr 1 do umowy nr 41.AT.2017 z dnia 30 marca 2017 r. zawarty z Biurem 

Inżynierskim Arkadiusz Peremicki z Bogatyni dotyczący zmiany terminu 

wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej na budowę kaplicy 

cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym. 

22. Umowa zawarta z Firmą DANTEX Tomasz Daniłów ze Zgorzelca dotycząca 

porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę 

sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych. 

23. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem handlowo Usługowym „MOLDRÓG” Ryszard 

Przydatek ze Złotoryi dotycząca porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w 

Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i 

Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach 

gminnych. 

24. Umowa o dzieło o realizację artystycznego wykonania i udzielenia licencji zawarta 

z Panem Pawłem Kowara z Tomaszowa mazowieckiego dotycząca przygotowania i 

wykonania koncertu zespołu „INOROS” w dniu 17 września 2017 roku w 

Sulikowie. 

25. Aneks nr 2 do umowy nr 21.IN.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. zawarty z Biurem 

Inżynierskim Arkadiusz Peremicki z Bogatyni dotyczący zmiany terminu 

wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej 

przedmiot umowy. 

26. Umowa zawarta z Ochotniczą Strażą Pożarną , z siedzibą w Radzimowie dotyczącą 

udzielenia dotacji celowej w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

, wyposażenia i umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Radzimowie : ( 1.Sołectwo Radzimów Dolny 8 000 zł 2. Sołectwo Radzimów Górny 

6 000zł ). 

27. Umowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Biernej , z siedziba w Biernej dotyczącą 

udzielenia dotacji celowej w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na  zakup 

wyposażenia do wozu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Biernej.  

28. Umowa zawarta z firmą Bramy Segmentowe- Krzysztof Szczykutowicz z siedzibą 

w Lesznie dotyczy zakupu i montażu bramy wjazdowej w budynku remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

29. Umowa zawarta z Panem Marcinem Kuśnierukiem  Studio VR dotycząca Realizacji  

filmu z uroczystości Święta Plonów , które odbędzie się w Sulikowie dnia 17 

września 2017 r . 

30. Porozumienie z Turon Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – Gmina 

wyraża zgodę na nieodpłatne wejście na grunt w celu podwieszenia kabla 

światłowodowego .  

31. Umowa zawarta w dniu 1 września 2017 r. z  firmą „ KRYST-PLAST” dotycząca  

„Budowy ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Wrociszowie 

Górnym „ 

32. Umowa zawarta w dniu 5 Września 2017 r z Panią Doris Zielińską  dotycząca 

dowozu ucznia samochodem osobowym. 

33. Umowa nr 146.EDU.2017  Zawarta w dniu 11 września 2017 r. z Panem 

Szatkowskim dotycząca dowozu ucznia samochodem osobowym. 

34. dotycząca dowozu ucznia samochodem osobowym. 

35.  Aneks nr 1 z dnia 11 Sierpnia 2017 r. do porozumienia nr 121. EDU.2017 z dnia 

17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania 
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przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Platerówka 

uczęszczających do przedszkola Publicznego w Sulikowie prowadzonego przez 
Gminę Sulików. 

Radny Jacek Staszczuk pytał czy Miasto Zawidów planuje dołożenie środków z budżetu 

do inwestycji budowy sieci wodociągowej prowadzonej przez Gminę Sulików. Ponadto 

radny poruszył kwestię dostawienia nowych punktów świetlnych, np. na ul. Sportowej  

i Wiejskiej oraz projektu przebudowy  boiska sportowego w Sulikowie.  

Wójt odpowiedział, że projekt boiska nie został jeszcze ukończony. Koncepcja 

przebudowy boiska została przedstawiona kilka dni wcześniej. Założenia do projektu 

zostaną przedstawione działaczom z Klubu Sportowego Bazalt Sulików. Zgodnie z 

wcześniejszymi ustaleniami do udziału w spotkaniu zostanie zaproszony również radny 

Staszczuk. Spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. 

Niedoświetlone miejsce przy ul. Wiejskiej zostanie uzupełnione w przyszłym roku w 

ramach umowy z Firmą Tauron. Wójt rozważa możliwość wykonania oświetlenia na całej 

ulicy Sportowej w ramach niezależnej inwestycji przebudowy nawierzchni całej drogi od 

przepompowni do ulicy Wojska Polskiego.  

 

Radny Staszczuk pytał o inwestycję prowadzoną przez Tauron na terenie Gminy. 

Wójt poinformował, w ramach inwestycji Tauron będzie prowadzić kabel średniego 

napięcia, który ma połączyć farmę fotowoltaiczną zbudowaną w Radomierzycach z 

rozdzielnią średniego napięcia w Mikułowej. Kabel będzie przebiegał przez Wilkę, 

Wrociszów Dolny, Małą Wieś Górną, omijając Sulików aż do Mikułowej. Projekt inwestycji  

zgodnie z deklaracjami projektantów ma być zakończony w październiku. W inwestycję 

są zaangażowane środki z Unii Europejskiej, w związku z tym powinna przebiegać 

terminowo. Realizacja zadania rozpocznie się najprawdopodobniej w przyszłym roku.  

W kwestii dofinansowania budowy wodociągu we Wrociszowie Dolnym z budżetu Miasta 

Zawidów Wójt odpowiedział, że dotychczas prowadził rozmowy na temat wyrażenia zgody 

na podłączenie się do sieci wodociągowej w Zawidowie oraz podłączenie do stacji 

uzdatniania wody, która jest obciążona jedynie w połowie. Według zapewnień Burmistrza 

Zawidowa i Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie dzięki bliskiej 

odległości stacji nie będzie problemu z ciśnieniem wody. Wójt będzie prowadził rozmowy 

na temat ceny wody i zakupu hurtowego wody.  

 

Radny Ewangelis Zaras pytał o funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Radzimowie oraz o możliwość połączenia nowo wybudowanej drogi do Ksawerowa  

z drogą do Zawidowa. 

 

Wójt odpowiedział, że Straż Pożarna w Radzimowie została reaktywowana przez grupę 

młodzieży. Jednostka posiada sprawny samochód. Grupa, która działa obecnie w ramach 

OSP ma wiele pomysłów i zapału, którego nie należy gasić. Mieszkańcy oceniają ich 

działalność pozytywnie, o czym świadczy przeznaczenie wysokich środków w ramach 

funduszu sołeckiego na ostatnim zebraniu wiejskim.  

 

W ramach projektu „Rowerem wokół Gór Izerskich” na terenie Gminy Sulików zostanie 

wybudowana ścieżka rowerowa od Ksawerowa w kierunku Wilki. Kilkuset metrowy 

odcinek drogi, który w ostatnim czasie został naprawiony, w ramach projektu zostanie 

wyasfaltowany.  W projekcie uczestniczy kilkanaście samorządów Polskich i kilkanaście 

samorządów Czeskich.  

 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte 

jednogłośnie.  

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2017 roku. 
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Wójt przedstawił prezentację multimedialną na temat realizacji budżetu Gminy Sulików 

w I półroczu 2017 r.  

Najważniejszymi dochodami w pierwszym półroczu 2017 roku były: 

-dochody własne z podatków i opłat: 4 412 908,23 zł  

-dochody własne z majątku Gminy: 70 623,52 zł 

-dochody własne pozostałe: 123 338,76 zł.  

Najważniejszymi wydatkami były natomiast: 

-administracja publiczna: 1 588 168,30 zł 

-oświata i wychowanie: 3 656 745 76 zł 

-pomoc społeczna: 828 597,12 zł 

-gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1 260 011,05 zł 

-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 327 581,00 zł 

Wójt omówił również najważniejsze inwestycje: 

-"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga o pełnej konstrukcji 
podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną o nawierzchni asfaltowej  

do Ksawerowa". Środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji wyniosły 
713 117,30 zł, w tym 253 tysiące zł pochodziło z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego na poprawę i rekultywację jakości gruntów rolnych. 
-Remont ulicy Jasnej w Sulikowie. Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu 

państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Roboty polegały na wykonaniu 

nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami i zjazdami w granicach istniejącego pasa 

drogowego. Koszt realizacji wyniósł 171 000,00 zł.  

-„Uporządkowanie obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 357” w kwocie 12 tys. zł. 

-Odbudowa sieci wodociągowej na ul. Starozawidowskiej.  

-Wkład finansowy w wysokości 224 274,16 zł do kontynuacji remontu drogi powiatowej  

w Studniskach.  

-Kontynuacja działań mających na celu  usuwania azbestu z terenu Gminy Sulików  

w ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Usunięto  43,215 Mg azbestu na łączną wartość 15 

125,07 zł. 

-Konserwacja rowów na terenie Gminy Sulików w miejscowościach: Sulików, Wielichów, 

Mała Wieś Dolna, Stary Zawidów, Bierna, Skrzydlice na kwotę ok. 75 000,00 zł.  

Wójt omówił również zadania realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego, 

m.in.: remont Świetlicy Wiejskiej w Skrzydlicach, remont remizy OSP w Starym 

Zawidowie, doposażenie placu zabaw w Małej Wsi Dolnej. 

 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że sprawozdanie zostało omówione na wspólnym 

posiedzeniu komisji stałych. 

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania. 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2017 roku zostało 

przyjęte jednogłośnie. 

 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwał: 

6.1 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców 

zawodowych. 

Radny Ewangelis Zaraz pytał czy doradcami zawodowymi będą dodatkowo zatrudnione 

osoby. 

 

Wójt odpowiedział, że ta decyzja leży w kompetencji dyrektorów. Reforma oświaty 

wymaga kolejnych nakładów finansowych. 

 

Radna Edyta Sawiniec wyjaśniła, że rola doradcy jest bardzo istotna w kwestii wyboru 

szkoły średniej.  
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Zastępca Wójta dodała, że głównym tematem październikowej sesji będzie realizacja 

zadań oświatowych, wówczas radni będą mogli dopytać o szczegóły w kwestii doradców 

zawodowych.  

 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

doradców zawodowych została przyjęta jednogłośnie. (11 głosów za). 

 

6.2 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Biernej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Biernej. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Biernej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Biernej została przyjęta 

jednogłośnie (11 głosów za). 

 

6.3 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Sulikowie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 

Podstawowa w Sulikowie i dotychczasowe Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sulikowie. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie, w skład którego wchodzi dotychczasowa 

sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Sulikowie i dotychczasowe Publiczne Gminne 

Gimnazjum w Sulikowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sulikowie 

została przyjęta jednogłośnie (11 głosów za). 

 

6.4 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/278/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 

2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w 

szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/278/09 Rady Gminy Sulików z dnia 

30 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych 

zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów 

została przyjęta jednogłośnie (11 głosów za). 

 

6.5 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Gminy 

Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Gminy 

Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy została przyjęta jednogłośnie  

(11 głosów za). 

 

6.6 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Gminy 

Sulików, w drodze przetargu. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącego własność Gminy 

Sulików, w drodze przetargu została przyjęta jednogłośnie. (11 głosów za). 
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6.7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików została 

przyjęta jednogłośnie. (11 głosów za). 

 

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

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2017 rok została przyjęta 

jednogłośnie (11 głosów za). 

 

6.9 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego 

południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego 

południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030” została przyjęta jednogłośnie (11 

głosów za). 

 

6.10 w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju 

Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju 

Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej została przyjęta jednogłośnie 

(11 głosów za). 

 

Ad. 7 

Zapytania i wnioski radnych.  
Radny Jacek Staszczuk przekazał uwagi mieszkańców Studnisk co do dysproporcji 

worków pozostawianych przez pracowników ZGiUK odbierających odpady. Worków do 

segregacji szkła jest za dużo a worków do zbiórki plastiku nie ma prawie wcale. 

Pracownicy nie muszą zostawiać worka na szkło za każdym razem kiedy obierają odpady.  

 

Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że pracownicy Zakładu Gospodarki i Usług 

Komunalnych w Lubaniu zapewniają, że jeżeli w worku przeznaczonym na szkło będzie 

zgromadzony plastik, to i tak worek zostanie zabrany.  

Radny Ewangelis Zaras pytał jakie działania zostaną podjęte w związku ze stanem 

technicznym Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Górnym. Zdaniem radnego Gminny 

Ośrodek Kultury nie interesuje się stanem technicznym budynku.  

Radny Marek Biliński podziękował radnym za podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków 

na remont drogi powiatowej w Studniskach na czerwcowej sesji. Radny nie mógł 

uczestniczyć w tej sesji ze względu na obowiązki służbowe.  

Radna Jolanta Matwiejczuk poruszyła kwestię wykorzystania środków z funduszu 

sołeckiego w I półroczu 2017 roku. Zdaniem radnej niepokojący jest niski stopień 

wykonania zadań z funduszu sołeckiego ujęty w sprawozdaniu z wykonaniu budżetu 

Gminy za I półrocze 2017 r.  

Wiceprzewodnicząca wyjaśniła, że wykonanie tych wydatków zdecydowanie się 

zwiększyło w ciągu kolejnych trzech miesięcy. 

Radny Jerzy Marek Nowicki złożył podziękowania Sołtysowi Starego Zawidowa za 

przygotowanie festynu sołeckiego i za działalność na rzecz sołectwa. 
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Radny Bogusław Świątek pytał czy rolnicy, których uprawy uległy zniszczeniu  

w wyniku gradobicia w okresie letnim zwrócili się o udzielenie pomocy. 

Wójt odpowiedział, że wpłynęło kilka podań od rolników. Zgodnie z wytycznymi 

Wojewody powołano komisję, która miała za zadanie oszacowanie szkód. W wyniku tych 

działań okazało się, że szkody nie objęły wymaganej części upraw i produkcji zwierzęcej. 

W związku z tym, żaden z rolników nie mógł liczyć na odszkodowanie. W związku z tym 

wszyscy wnioskodawcy wycofali swoje roszczenia. 

Radny Bogusław Świątek pytał jak Wójt zapatruje się na planowane zmiany w kwestii 

funkcjonowania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim i planowanym 

powstaniu spółki Wody Polskie.   

Wójt odpowiedział, że zgodnie z informacjami pracowników Oddziału Dolnośląskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych gospodarką wodną zajmie się Spółka Wody 

Polskie, która będzie miała swoją siedzibę we Wrocławiu. Dzięki bliskiej odległości 

Oddziału DZMiUW wszystkie cieki wodne na terenie Gminy Sulików były na bieżąco 

doglądane. Wraz ze zmianami sytuacja może ulec pogorszeniu.  

Radny Bogusław Świątek poinformował, że wziął udział w przeglądzie stanu dróg 

powiatowych i mostów na terenie Miedzianej przy udziale Starosty i pracowników 

starostwa. Przede wszystkim skupiono się na krótkich odcinkach dróg, które nie zostały 

wyremontowane. Ponadto radny otrzymał zapewnienie o przebudowie mostu przy 

przepompowni w Miedzianej. 

Ad. 10 

Sprawy różne: 

1. Wiceprzewodnicząca poinformowała, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną 

poinformowani odrębnym zaproszeniem.  

2. Radna Jolanta Matwiejczuk poinformowała o funkcjonowaniu Dziennego Domu 

Opieki Medycznej w Zgorzelcu, który jest przeznaczony dla pacjentów powyżej 65 

roku życia. Warunkiem przyjęcia jest pobyt w ostatnim roku w oddziale 

szpitalnym i potrzeba wielokierunkowego usprawniania. Radna poprosiła radnych 

o rozpropagowanie tej informacji.  

3. Radny Bogusław Świątek mówił o Dożynkach Gminnych, które zostały 

przygotowane na bardzo wysokim poziomie. 

4. Radny Jacek Staszczuk przypomniał o kwestii opłaty targowej, która powinna 

być poruszona na kolejnej sesji. 

Wójt odpowiedział, że zostanie przygotowana informacja na kolejną sesję.  

 

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

Sulików, Wiceprzewodnicząca zamknęła XXX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy 

Sulików (godz. 1534) 

 

Protokołowała: 
A.Adamiak  

 

        Wiceprzewodnicząca Rady 

                                                                       /-/ Genowefa Wilczak-Raczak  

 


