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Protokół Nr 35 

z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 1430  

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 XXXV sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.  

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

uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. 

(Radny Adam Czesnkowski spóźnił się – przybył na sesję o godz. 14:33) 

Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę 

Piotrowską – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików 

oraz przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.  

 

Porządek dzisiejszej sesji 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. Podjęcie uchwał: 

5.1w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu, 

5.2 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

5.3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2018 rok. 

6. Pytania i wnioski radnych. 

7. Pytania i wnioski sołtysów. 

8. Odpowiedzi na pytania i wnioski. 

9. Sprawy różne i informacje.        

 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 

Przystąpiono  do realizacji porządku obrad.  

 

Ad. 1 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

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

31 stycznia 2018 roku nie wpłynęły uwagi radnych.  

Protokół nr 34 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 31 stycznia 2018 r.  został przyjęty 

jednogłośnie (14 głosów za). 

 

Ad. 2 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji. 

Przewodniczący poinformował, że bezpośrednio przed sesją odbyło się wspólne 

posiedzenie komisji stałych. Głównymi tematami posiedzenia była działalność Kopalni  

w Sulikowie oraz przebieg inwestycji na stacji elektroenergetycznej w Mikułowej. Ponadto 

radni zapoznali się z projektami uchwał na najbliższą sesję.  
Ponadto w dniu 23 lutego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej podczas którego odbyła się kontrola problemowa 

działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień  

w Gminie Sulików. W posiedzeniu udział wzięli również członkowie Komisji Społecznej.  

W ramach posiedzenia poruszony został również temat realizacji programu Rodzina 500+ 

w Gminie Sulików. Protokoły z posiedzeń zostaną przedstawione na kolejnej sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Andrzej Polowy przedstawił  protokoły 

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: 

-z kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie, 
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-z kontroli problemowej rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sulików przyznawanych 

jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy możliwe jest przesunięcie terminu organizacji 

Dożynek Gminnych zgodnie z sugestią Komisji Rewizyjnej na miesiąc sierpień.  

 

Wójt stwierdził, że weźmie tę sugestię pod uwagę podczas ustalania terminu tej 

uroczystości. Wrzesień jest miesiącem bogatym w uroczystości dożynkowe.  

Na 2 września zaplanowane zostały m.in. Dożynki Wojewódzkie.  

 

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że ostatni tydzień sierpnia jest czasem bardzo 

intensywnych prac dla rolników. Wielu z nich nie będzie wówczas mogło wziąć udziału  

w tej uroczystości.  

 

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała czy Wójt bierze pod uwagę zaproszenie do występu  

na Dożynkach zespołu Zbrucz z Ukrainy, który wystąpił w styczniu w Kościele  

w Radzimowie.  

 

Wójt odpowiedział, że Zespół zostanie zaproszony. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z międzysesyjnej działalności 

Komisji. 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 22 lutego br. do Wójta wpłynęła skarga na 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie. Zgodnie z przepisami 

kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 

kierownika jednostki organizacyjnej jest Rada Gminy. Wójt przekazał skargę Radzie 

Gminy Sulików w celu rozpatrzenia.  

Wiceprzewodnicząca odczytała treść skargi. 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 103 ust. 1 Statutu Gminy Sulików 

złożoną skargę Rada kieruje na najbliższej sesji do Komisji Rewizyjnej. Po rozpatrzeniu 

skargi przez Komisję Rewizyjną, Komisja przedstawi Radzie Gminy projekt uchwały  

w sprawie zasadności bądź niezasadności skargi.  

Wójt dodał, że zdaniem skarżącej jej dane osobowe zostały ujawnione w trakcie 

postępowania dotyczącego przyznania jej świadczenia 500+.  

Wiceprzewodnicząca odczytała informację Przewodniczącego o działaniach 

podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Radna Weronika Ziółkowska poprosiła o odczytanie korespondencji z Panią Małgorzatą 

Pławiak oraz pisma Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. 

Wiceprzewodnicząca odczytała pismo oraz odpowiedź. 

Wójt nawiązując do przedstawionej korespondencji z Panią Pławiak dodał, że od siedmiu 

lat nie było takiej frekwencji na zebraniu w Małej Wsi Górnej jak podczas tego na którym 

wybrany został nowy sołtys. Zdarzało się, że na zebrania dotyczące podziału środków  

z funduszu sołeckiego przychodziły np. trzy osoby.  

Przewodniczący odczytał treść pisma Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.  

Radny Bogusław Świątek zwrócił się o odczytanie odpowiedzi Komendy Powiatowej 

Policji w Zgorzelcu  
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Przewodniczący odczytał pismo.  

Przewodniczący poddał informację pod głosowanie.  

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym 

została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 4  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt przedstawił sprawozdanie. 

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach: 

1. Spotkanie z mieszkańcami Gminy Sulików z udziałem pracownika Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie możliwości wymiany pieców w ramach  

"Programu Priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji na obszarze Województwa 

Dolnośląskiego.” 

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej w sprawie 

podpisania porozumienia w sprawie współpracy przy opracowywaniu „Strategii 

Rozwoju Sudety 2030”. 

3. Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu. 

4. Współorganizacja polsko-niemieckiej konferencji dotyczącej rozwiązywania 

konfliktów, które powodowane są działalnością lokalnych kopalni w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików przy udziale m.in. przedstawicieli Wyższego 

Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Okręgowego we Wrocławiu, Urzędu 

Górniczego we Freibergu, Saksońskiego Urzędu Górniczego, Urzędu 

Marszałkowskiego oraz  Kopalni Lafarge w Sulikowie.  

5. Spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi w Studniskach Dolnych i Sulikowie. 

6. Podjęcie działań w związku z koniecznością budowy nowego chodnika przy drodze 

prowadzącej do marketu Dino w Sulikowie. 

7. Spotkanie z projektantem w sprawie opracowania wstępnych założeń do projektu 

remontu i przebudowy Szkoły Podstawowej w Biernej.  

8. Wznowienie prac przy inwestycji „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i 

Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach 

gminnych” po przerwie zimowej. 

9. Rozpoczęcie remontów dróg szutrowych będących w zarządzie gminy. Jako 

pierwsza wyremontowana została droga Ksawerów – Wilka. Trwają przygotowania 

do remontów kolejnych dróg. 

10. Rozstrzygnięcie przetargów na wyłonienie wykonawcy remontów dróg gminnych: 

Wrociszów Dolny - Wilka, ulica Starozawidowska, Bierna (na „koci zamek”). 

Trwają przygotowania dokumentacji projektowej na remonty pozostałych dróg  

gminnych ujętych w budżecie Gminy Sulików na 2018 rok. 

11. Uzgodniono zakres inwestycyjny rozbudowy oświetlenia na terenie gminy. W 2018 

roku zaplanowano budowę kolejnych 57 punktów świetlnych. 

12. Trwają przygotowania wniosku o dofinansowanie remontu Świetlicy Wiejskiej  

w Mikułowej. W związku z koniecznością zabezpieczenia finansowego wkładu 

własnego w budżecie gminy, Wójt zwróci się do Przewodniczącego Rady  

z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, z propozycją terminu na 9 marca br. 

13. Osiągnięty został efekt ekologiczny w projekcie „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” – instytucja 

wdrażająca – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu zaakceptowała przedstawione rozliczenie dotyczące osiągnięcia efektu 

ekologicznego przedłożonego przez Spółkę SUPLAZ.  

14. Udział w uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka organizowanych przez 

uczniów Szkoły Podstawowej w Biernej, uczniów Szkoły Podstawowej w Sulikowie 

oraz Przedszkola Publicznego w Sulikowie.  

15. Udział w mszy świętej upamiętniającej 78 rocznicę Zsyłki na Sybir w Kościele pw. 

Św. Bonifacego w Zgorzelcu.  
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Wydał następujące Zarządzenia: 

1. Zarządzenie Nr II.341.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia 

pracowników Urzędu Gminy Sulików do podpisywania korespondencji z zakresu 

administracji publicznej. 

2. Zarządzenie Nr II.342.2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Sulików na 2018 rok. 

3. Zarządzenie Nr II.343.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. 

 

Podpisał następujące umowy: 

1. Umowa z Zakładem Usługowo-Handlowym Pani Danuty Kryńskiej na wykonanie 

bieżnych remontów dróg gminnych i wewnętrznych kruszywem bazaltowym na 

terenie Gminy Sulików. 

2. Umowa z Firmą „KRYST-PLAST” Kazimierz Jabłoński na realizację zadania pn.: 

„Konserwacja dachu na budynku po byłej Szkole Podstawowej w Sulikowie –  

ul. Nowe Miasto 14.” 

3. Umowa dotacji zawarta z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej  

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną 

przeciwpożarową i ratownictwem. 

4. Umowa dotacji zawarta z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie  

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną 

przeciwpożarową i ratownictwem. 

5. Umowa dotacji zawarta z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach 

Dolnych z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną 

przeciwpożarową i ratownictwem. 

6. Umowa dotacji zawarta z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie 

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną 

przeciwpożarową i ratownictwem. 

7. Umowa dotacji zawarta z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym 

Zawidowie z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną 

przeciwpożarową i ratownictwem. 

8. Umowa dotacji zawarta z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej 

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną 

przeciwpożarową i ratownictwem. 

9. Umowa dotacji zawarta z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie 

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną 

przeciwpożarową i ratownictwem ze środków przyznanych z funduszu sołeckiego 

sołectw Radzimów Górny i Radzimów Dolny. 

10. Umowa dotacji zawarta z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie 

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z ochroną 

przeciwpożarową i ratownictwem ze środków przyznanych z funduszu sołeckiego 

sołectw Sulików i Mała Wieś Dolna.  

11. Umowa z Firmą MKprojekt Maciej Kaczor z Jeleniej Góry na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod nazwą: „Przebudowa dróg 

wewnętrznych na terenie Gminy Sulików.” 

12. Umowy zlecenia zawarte z sołtysami Sołectw Studniska Dolne, Studniska Górne, 

Miedziana, Wrociszów Dolny, Wilka, Wilka Bory, Skrzydlice, Mikułowa, Mała Wieś 

Górna na dostarczenie decyzji podatkowych. 

13. Umowa z Firmą Kominiarstwo Adam Kowalski z Lubania na wykonanie obsługi 

kominiarskiej w 2018 r.  

 

W uzupełnieniu sprawozdania Wójt dodał, że z inicjatywy Zastępcy Wójta podjęte zostały 

działania w kierunku pozyskania środków na budowę Świetlicy w Biernej. Po spotkaniu  

z przedstawicielami Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie pojawiła się możliwość 

pozyskania dotacji w kwocie 500 tys. zł. Aby podjąć próbę pozyskania środków konieczne 

jest opracowanie dokumentacji technicznej, co zostało już zlecone. Jeżeli uda się 

pozyskać środki zewnętrzne całość inwestycji zostałaby sfinansowana w przyszłym roku.  
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W odniesieniu do informacji na temat rozbudowy oświetlenia Wójt poinformował, że  

w ramach umowy z Tauronem w ramach środków pozyskanych z amortyzacji rozbudową 

objętych zostanie pięć lokalizacji: 

-na odcinku pomiędzy Radzimowem i Bierną wzdłuż drogi powiatowej, 

-na odcinku drogi od budynku Świetlicy Wiejskiej w Radzimowie Dolnym pod górę, 

-Radzimów Dolny – działka nr 12/2 

-w Studniskach Górnych przy drodze na „majątek”, 

-w Sulikowie przy ciągu pieszo-jezdnym i okolicach ul. Wiejskiej.  

W ramach środków z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne, oświetlenie zostanie 

rozbudowane w 15 lokalizacjach, m.in.: w Radzimowie Dolnym, Radzimowie Górnym, 

Studniskach Dolnych i Studniskach Górnych, Miedzianej, Biernej i w Skrzydlicach.  

W większości są to dodatkowe punkty oświetleniowe, które powstaną na wnioski 

mieszkańców. Największy zakres obejmie rozbudowa w Mikułowej na odcinku od 

Świetlicy Wiejskiej do skrzyżowania z drogą wojewódzką.  

Wójt poinformował, że w związku z koniecznością pozyskania środków na remont 

Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej konieczne będzie zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy. Wójt wystąpi do Przewodniczącego z wnioskiem 

o zwołanie sesji nadzwyczajnej proponując termin 9 marca. Wójt poprosił radnych  

o rozważenie proponowanego terminu ponieważ konieczne będzie osiągnięcie kworum. 

Termin złożenia wniosku przypada 12 marca. Kwota możliwa do pozyskania to 30 tys. zł. 

Aby zabezpieczyć w budżecie Gminy resztę środków na ten cel konieczne będzie 

zrezygnowanie z zadań inwestycyjnych związanych z potrzebami budynku Urzędu Gminy 

i budynku przy ul. Pocztowej, gdzie mieści się siedziba m.in. GOPSu  czyli budową 

parkingów i remontów. Część środków na remont Świetlicy zostało zabezpieczonych 

również w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa w wysokości 11 tys. zł. Całkowity koszt 

inwestycji szacuje się na 145 tys. zł. Realizacja inwestycji została przewidziana do końca 

października br.  

Radny Jacek Staszczuk pytał jak wygląda kwestia przebudowy boiska sportowego  

w Sulikowie. 

Wójt poinformował, że projekt techniczny przebudowy boiska został skończony. 

Koncepcja przebudowy została omówiona z przedstawicielami Klubu Sportowego Bazalt 

Sulików. Projekt zawiera m.in.: wyburzenie budynku szatni i wybudowanie w jej miejscu 

nowej piętrowej szatni. Na piętrze znajdowałyby się pomieszczenia socjalne, służące np. 

do spotkań członków Klubu. Na parterze mogłyby być przechowywane np. kosiarki i inny 

sprzęt. Powstałaby druga trybuna z drugiej strony boiska a obecna miałaby zostać 

przebudowana. Projekt przewiduje również oświetlenie w sześciu miejscach aby można 

było korzystać z boiska również po zmroku. Niestety bieżnia, o którą wnioskował radny 

Staszczuk nie będzie mogła zostać wybudowana ze względu na zbyt małą ilość miejsca i 

konieczność zachowania wymiarów boiska.  

 

Radny Jacek Staszczuk pytał jaki jest czas na pozyskanie środków i realizację tego 

projektu.  

Wójt odpowiedział, że bez dotacji z Ministerstwa Sportu realizacja tego zadania nie 

będzie możliwa. Nie mając dokumentacji gmina nie mogłaby wystąpić z wnioskiem  

o pozyskanie środków. Przewidywane koszty tej inwestycji to ponad milion złotych.  

Radny Staszczuk stwierdził, że błędem będzie przeznaczenie tak znacznych środków na 

inwestycję, która będzie służyć tylko jednej dyscyplinie sportu czyli piłce nożnej. Zdaniem 

radnego wydany zostanie milion złotych na obiekt dla piłkarzy, których tak naprawdę nie 

ma.  

Wójt stwierdził, że w pełni popiera obecną działalność Klubu Sportowego polegającą na 

tworzeniu drużyn juniorskich, która jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż  wydawanie 

środków na pozyskiwanie zawodników spoza terenu gminy do drużyny seniorów. Środki 

pochodzące z budżetu Gminy powinny być przeznaczane na potrzeby jej mieszkańców.  
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Radny Józef Ziomek stwierdził, że według oficjalnych informacji szesnastu juniorów 

spoza terenu Gminy Sulików, z Klubu Sportowego Nysa uczestniczy w zajęciach 

organizowanych przez KS Bazalt Sulików.  

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że kiedy razem z Wójtem jako radni w składzie 

Komisji Budżetu i Finansów jako jedyni byli zdania że ówczesne decyzje podejmowane 

przez członków Klubu Sportowego Bazalt przyczynią się do rozpadu drużyny. Obecne 

działania klubu związane z zaangażowaniem dzieci i młodzieży są jak najbardziej 

właściwe. Jednak zdaniem radnego tak duża inwestycja, która obejmie swoim zasięgiem 

tak rozległy teren nie powinna być przeprowadzona tylko i wyłącznie na potrzeby jednej 

dyscypliny sportowej. Za milion złotych powinien powstać bardziej kompleksowy  

i wszechstronny obiekt. 

Radna Genowefa Wilczak-Raczak stwierdziła, że taka inwestycja sprawdziłaby się  

w Radzimowie Górnym, biorąc pod uwagę zaangażowanie sportowców i to że obiekt 

znajdowałby się w centrum Gminy. 

Wójt w odniesieniu do wypowiedzi radnego Jacka Staszczuka stwierdził, że  

w decydującym momencie podczas ustalania założeń do dokumentacji projektowej 

zabrakło najwidoczniej jego głosu.  

Radny Adam Czesnakowski w związku z naprawą pokrycia dachowego na budynku po 

byłej szkole na ul. Nowe Miasto pytał czy istnieje możliwość obniżenia ceny budynku aby 

szansa na sprzedaż tego obiektu stała się realna. W kwestii przebudowy boiska radny 

stwierdził, że do budowy trybuny potrzebna będzie znaczna ilość ziemi, w związku z tym 

należałoby zastanowić się nad zabezpieczeniem materiału z kopalni ponieważ  

z początkiem wiosny rusza odkrywka na kopalni.  

Wójt odpowiedział, że nie analizował dokładnie potrzeb tej inwestycji, należałoby 

przeanalizować propozycję radnego. Budynek na ulicy Nowe Miasto jest w tak złym stanie 

technicznym że stanowi zagrożenie dla mieszkańców. Jednak do tej pory nie było 

żadnego zainteresowania w kwestii zakupu tego obiektu. Jeżeli nie dojdzie do sprzedaży 

budynku konieczne będzie wyburzenie jego wyższej części. Pozostała część tego obiektu 

mogłaby zostać zagospodarowana np. na remizę OSP. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z międzysesyjnej działalności 

Wójta Gminy Sulików. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. (15 głosów za) 

Ad. 5 

5.1 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu została przyjęta jednogłośnie (15 głosów za). 

 

5.2 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie (15 głosów za). 
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5.3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2018 rok. 

 

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała o zmniejszenie dochodów z tytułu części 

oświatowej subwencji ogólnej. 

 

Wójt odpowiedział, że otrzymał informację o zmniejszeniu subwencji oświatowej  

z Ministerstwa Finansów. 

 

Skarbnik wyjaśniła że wysokość wydatków planowana na oświatę była planowana przez 

jednostki oświatowe. Po przeanalizowaniu środków wysokość subwencji została obniżona.  

 

Radny Jacek Staszczuk pytał z czego wynika tak duże zmniejszenie subwencji.   

Zastępca Wójta odpowiedziała, że dane mogą zostać sprawdzone i dokładna informacja 

zostanie podana na kolejnej sesji.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosów za).  

Ad. 6  

Pytania i wnioski radnych. 

 

Radny Jerzy Marek Nowicki w nawiązaniu do wspólnego posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej i Komisji Społecznej mówił o złej sytuacji kadrowej w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Sulikowie. Ośrodek realizuje bardzo wiele zadań, które wiążą się  

z ogromną ilością środków i odpowiedzialnością. Dyrektor Ośrodka sama zastanawia się 

nad odejściem z pracy. Konieczne jest zwiększenie liczby etatów w Ośrodku a także 

podwyższenie płac. Radny pytał czy kwota ujęta w uzasadnieniu do projektu uchwały  

w sprawie zmian w budżecie dotycząca wynagrodzeń to środki na zwiększenie 

wynagrodzeń.  

Wójt odpowiedział, że zmiany w budżecie są związane z obowiązkiem wypłacenia 

dodatku wyrównawczego dla nauczycieli, którzy nie mają zatrudnienia na pełny etat i nie 

osiągają pełnej wysokości zarobków. Taki dodatek jest wypłacany raz w roku dla każdego 

nauczyciela będącego w takiej sytuacji. Stąd zmiana w budżecie w zakresie 

wynagrodzeń.  

Skarbnik wyjaśniła że zmiany w budżecie wynikają z obowiązku wypłacenia dodatku 

wyrównawczego nauczycielom o których mówił Wójt. Obowiązek ten wynika z  zapisów 

ustawy Karta nauczyciela. 

Radny Nowicki stwierdził, że należy przyjrzeć się temu problemowi, ponieważ Ośrodek 

Pomocy Społecznej może stracić kolejnych pracowników. Młodzi pracownicy widząc ilość 

obowiązków nie chcą pracować za tak niskie wynagrodzenia. Radny wnioskował  

o rozważenie zatrudnienia dodatkowej osoby w GOPS w Sulikowie. Radny zastanawiał się 

rozwiązaniem tego problemu poprzez przesunięcie części obowiązków do Urzędu Gminy, 

lecz jednak nie będzie to raczej możliwe. 

Radna Edyta Sawiniec stwierdziła, że na pracownikach Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej ciąży ogromna odpowiedzialność a płace są naprawdę niskie. Pracownicy 

marketów zarabiają więcej od pracowników, którzy wykonują bardzo odpowiedzialną 

pracę. W Ośrodkach Pomocy Społecznej z roku na rok dochodzi coraz więcej nowych 

obowiązków i nowych przepisów. Niskie zarobki powodują ciągłą rotację w zatrudnieniu. 

Należy zastanowić się co w przypadku kiedy nikt już nie będzie chciał pracować za takie 

wynagrodzenie. 

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że ten sam problem dotyczy również Urzędu 

Gminy Sulików. Z Urzędu odeszło w ostatnim czasie wielu doświadczonych pracowników  

i odejdą kolejni. Radny zwrócił się do Wójta o podjęcie działań związanych  
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z podwyższeniem wynagrodzeń, aby zatrzymać pracowników na ich stanowiskach. 

Ponadto radny prosił o pilną interwencję w sprawie braku dojazdu do pól przez likwidację 

przepustu w drodze gminnej (działka nr 91) do nieruchomości nr 93 na terenie 

Wielichowa podczas przekopywania rowu. Prace te prowadziło Starostwo, radny osobiście 

interweniował w tej sprawie. Starostwo twierdzi  że nie posiada środków na naprawę 

przepustu. Radny określił jako absurdalne zachowanie pracownika Starostwa, który 

stwierdził, że przyczyną powstałej sytuacji jest brak wcześniejszej interwencji radnego  

i właściciela nieruchomości. Zdaniem radnego powinno zostać zorganizowane spotkanie  

w sprawie stanu dróg. 

Wójt odpowiedział, ze jeszcze miesiąc temu Starostwo twierdziło, że rów który został 

udrożniony nie jest w ich zarządzie. 

Radna Jolanta Matwiejczuk przyłączyła się do wniosków radnych w sprawie 

zatrudnienia i zwiększenia poziomu wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sulikowie. Sytuacja pracowników GOPSu jest naprawdę trudna.  

Wójt podziękował radnym za to, że dostrzegają problemy w funkcjonowaniu jednostek 

organizacyjnych. Świadczy to o tym, że radni utożsamiają się z problemami jakie stoją 

przed Gminą Sulików, i są to problemy które dotyczą nie tylko poszczególnych sołectw  

z których radni pochodzą. Pisma z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły do 

Wójta zanim odbyło się posiedzenie komisji Rewizyjnej i Społecznej. Wówczas sytuacja 

została przeanalizowana i należy potwierdzić słowa radnych, że problem istnieje. Aby 

zabezpieczyć podstawowe potrzeby konieczne byłoby zwiększenie dotacji dla GOPSu  

o 100 tys. zł. Nie spowoduje to jednak znacznych zmian wynagrodzeniach pracowników 

Ośrodka. Wójt poprosił radnych aby wskazali propozycję skąd te środki mogą w budżecie 

zostać przesunięte. Najprościej byłoby zrezygnować z któregoś z zaplanowanych 

przedsięwzięć. Kwota 100 tys. zł musiałaby obciążyć wydatki bieżące, które są na bardzo 

wysokim poziomie. Wójt traktuje tę kwestię jako otwartą sprawę, ale aktualnie nie ma 

pomysłu jak zabezpieczyć środki na poprawę tej sytuacji. Podobna sytuacja ma miejsce 

również w innych jednostkach. Pracownicy słyszą, że w dyskontach spożywczych zarobki 

są znacznie wyższe od tych które oni osiągają pracując na stanowiskach urzędniczych. 

Wówczas zapadają decyzje o zmianie pracy, a takie zjawisko nie służy samorządom. 

Zdaniem Wójta warto znaleźć środki na to żeby zatrzymać wyspecjalizowanych 

pracowników na ich stanowiskach. 

Radca prawny Ryszard Pietras potwierdził, że w samorządach które obsługuje 

sytuacja jest bardzo podobna. Najgorszy kryzys w zatrudnieniu ma miejsce  

w administracji państwowej. W przypadku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

problem dotyczy głownie księgowości. W ostatnim czasie w Ośrodku zatrudnionych było 

trzech księgowych. Wynagrodzenia są niskie a wymagania względem księgowych i środki 

jakimi obracają są potężne. Specyfiką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest to że 

nie każdy może tam pracować. Osoby te muszą uzyskać wykształcenie pracownika 

socjalnego a praca jest bardzo wymagająca i trudna. Podobny problem ma miejsce  

w Gminie Platerówka. Konieczne będą decyzje na najwyższym szczeblu w kwestii 

wysokości zarobków pracowników administracji. Odwołując się wypowiedzi Wójta radni 

mogą stanąć przed trudnym wyborem czy zrealizować kolejną inwestycję na potrzeby 

mieszkańców czy przeznaczyć większe środki na wynagrodzenia pracowników. 

Wójt pogratulował radnym odwagi do wywołania tego trudnego tematu jakim jest 

wynagrodzenie urzędników na sesji. Pracując siedem lat w samorządzie Wójt słyszy  

w mediach o urzędnikach tylko wówczas, kiedy jakiś z nich popełni błąd lub wykroczenie. 

Do urzędników zawsze są tylko pretensje i uwagi o podjęciu złych decyzji. Nikt nie 

dostrzega jak ważną rolę odgrywają pracownicy samorządu dla mieszkańców. Słowa 

radnych stanowią uznanie ogromu pracy jaką wykonują pracownicy jednostek 

organizacyjnych  

i Urzędu Gminy.  Grupy zawodowe takie jak górnicy czy policjanci i wiele innych w dniu 

swojego święta odbierają życzenia i podziękowania. O pracownikach samorządu i o ich 

pracy na rzecz mieszkańców nie pamięta nikt.   
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Radny Bogusław Światek stwierdził, że jeszcze kilka lat temu wszyscy cieszyli się, że 

mieszkańcy mogą znaleźć zatrudnienie tuż za granicą kraju w Cechach i Niemczech. 

Jednak dla lokalnych pracodawców w tym także dla Urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych stanowi to poważne utrudnienie w pozyskaniu i utrzymaniu pracowników 

na ich stanowiskach.  

Wójt stwierdził, że jeżeli radni są zdania że podwyżki wynagrodzeń są konieczne, muszą 

liczyć się z tym, że mieszkańcy będą mieli pretensje że niektóre z zadań nie zostało 

zrealizowane ponieważ środki zostały przekazane na wydatki bieżące.  

Radny Świątek stwierdził, że sytuacja na rynku pracy wymaga podjęcia takich decyzji. 

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy osiągnięcie efektu ekologicznego wpłynie na 

ograniczenie środków przekazywanych z budżetu Gminy do Spółki SUPLAZ.  

Wójt odpowiedział, że w kwestii bieżącej działalności Spółka SUPLAZ radzi sobie we 

własnym zakresie. Jednak od 2019 roku Spółka będzie musiała spłacać kredyt w 

wysokości 10 mln zł, który został zaciągnięty na budowę sieci kanalizacyjnej. Kredyt 

został zaciągnięty przez Spółkę aby nie obciążać dodatkowo budżetu Gminy Sulików. 

Spółka nie będzie jednak w stanie samodzielnie spłacać kredytu. Wójt dodał że często 

przytaczana jest sprawa dopłat do ceny wody. Gdyby dopłaty nie zostały zastosowane 

mieszkańcy ponosiliby wysokie opłaty za dostawę wody. Mogłoby to doprowadziłoby 

również do upadku Spółki. 

Radny Ewangelis Zaras stwierdził, że sytuacja będzie jeszcze gorsza bo z nowo 

wybudowanej sieci będzie korzystała inna Spółka.  

Wójt odparł, że jest to zdanie radnego, jednak bez względu na to kto by obsługiwał sieć 

koszty tej inwestycji się nie zwrócą. Sprzedaż wody np. w Ksawerowie będzie zbyt niska 

aby uzyskać z niej zysk. Podobna sytuacja będzie miała miejsce we Wrociszowie Dolnym  

i Wilce. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie ma żadnego uzasadnienia 

ekonomicznego jednak ze względu na potrzeby mieszkańców te inwestycje są konieczne. 

W przypadku przyłączy kanalizacyjnych budowa jednego wyniosła średnio ok. 40 tys. zł.  

Radny Karol Augustyniak pytał po której stronie miałby zostać wybudowany chodnik  

w kierunku sklepu Dino w Sulikowie. Radny poruszył również sprawę stawu naprzeciwko 

tego sklepu. 

 

Wójt odpowiedział, że dostrzega potrzebę likwidacji tego stawu, jednak protesty 

mieszkańców których nieruchomości znajdują się w jego pobliżu spowodowały brak 

działań w tej kwestii. Zdaniem mieszkańców staw stanowi zabezpieczenie podczas 

powodzi. Chodnik miałby zostać wybudowany od strony stacji paliw. 

 

Radny Józef Ziomek pytał o „dziki” zajazd dla samochodów ciężarowych przy drodze 

wojewódzkiej w kierunku Koźmina.  

 

Wójt odpowiedział, że jest to pas drogowy w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 

na terenie Gminy Zgorzelec, dlatego zwróci uwagę na ten problem dla zarządcy tego 

terenu. 

 

Radna Weronika Ziółkowska: 

- monitowała w sprawie konieczności uzupełnienia pobocza drogi powiatowej na zakręcie 

przy wyjeździe z Mikułowej.  

-mówiła o wklęśnięciu nawierzchni drogi przed „głównym” mostem w Mikułowej. Pojazdy 

mają problem z minięciem się w tym miejscu. 

 

Wójt odpowiedział, że wnioski zostaną przekazane do Starostwa. 

 

Radny Marek Biliński mówił o konieczności naprawy pokrycia na wiacie przystankowej 

zniszczonego podczas ostatnich nawałnic. 
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Wójt odpowiedział, że wszystkie szkody zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, który je 

uwzględnił. W najbliższym czasie pokrycie zostanie uzupełnione.  

 

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała czy został ustalony termin spotkania w Starostwie 

w sprawie remontu drogi na ul. Zawidowskiej.  

 

Wójt odpowiedział, że na ostatniej sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego z budżetu Powiatu 

została wycofana kwota 400 tys. zł na remont tej drogi. W ostatnim piśmie skierowanym 

do Starostwa Wójt zadeklarował udział w finansowaniu tej inwestycji w 2019 roku.   

 

Radny Marek Biliński pytał czy planowany jest remont drogi od skrzyżowania do 

Osieka.  

 

Wójt odpowiedział, że droga o której mówił radny znalazła się ponownie w zarządzie 

Województwa po zakończonym postępowaniu sądowym. Z budżetu gminy przeznaczono 

środki aby zniwelować największe ubytki w nawierzchni. Dalszych nakładów ze strony 

zarządcy drogi nie należy się spodziewać.  

 

Radny Bogusław Świątek poruszył kwestię wyrw w nawierzchni drogi powiatowej 

między Miedzianą a Zawidowem. 

Ponadto radny wspólnie z radną Wilczak-Raczak podziękował za osobiste zaangażowanie  

i szybką interwencję w sprawie potrzebującego pomocy mieszkańca.  

 

Radna Weronika Ziółkowska poruszyła sprawę bardzo złego stanu nawierzchni drogi 

powiatowej Mikułowa-Radzimów Dolny.  

 

Wójt poinformował, że przygotowany został przetarg na remont Świetlicy w Studniskach 

Górnych. Przetarg w najbliższych dniach zostanie ogłoszony.  

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dorota Świątek podziękowała 

za słowa wsparcia od radnych i stwierdziła, że liczy na pomoc w kwestii zwiększenia 

zatrudnienia i podwyższenia poziomu wynagrodzeń. Dyrektor poinformowała również  

o programie skierowanym do seniorów, którzy mogą wziąć udział w warsztatach  

z zakresu obsługi komputera, telefonu i Internetu w ramach Programu Polska Cyfrowa. 

Warunkiem udziału w programie jest ukończenie 65 roku życia. Uczestnicy programu 

otrzymają tablet na własność oraz certyfikat ukończenia kursu. Dyrektor udostępniła 

numer telefonu służbowego w celu zgłaszania chętnych uczestników kursu.  

 

Radny Adam Czesnakowski poruszył sprawę dymu z komina wydobywającego się   

z budynku firmy Budowa Schodów. 

 

Wójt odpowiedział, że wielokrotnie interweniował w tej kwestii do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wielokrotnie interweniowała również policja. 

 

Ad. 9 

Sprawy różne: 

1) Wójt przypominał o proponowanym terminie sesji nadzwyczajnej w dniu 9 marca 

br. O szczegółach radni zostaną poinformowani telefonicznie.  

2) Przewodniczący poinformował, że o terminie sesji marcowej radni zostaną 

poinformowani odrębnym zaproszeniem.  

3) Wójt zaprosił wszystkich obecnych na spektakl z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie, który odbędzie się w dniu 24 

marca br o godz. 1700.  
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Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy 

Sulików, Przewodniczący zamknął XXXV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików 

(godz. 1610) 

 

 

       Przewodniczący Rady   

       

           /-/ Jan Solecki  

 

 

Protokołowała: A.Adamiak 


