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Protokół Nr 36 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 9 marca 2018 r. o godz. 1415  

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 XXXVI sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.  

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

w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. 

(Radny Jacek Staszczuk spóźnił się przybył na sesję o godz. 1418) 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w dniu 6 marca br.  do Przewodniczącego 

Rady Gminy Sulików wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy Sulików.  

We wniosku Wójt wniósł o ujęcie w porządku obrad: 

1. Podjęcie uchwał: 

1.1 (druk nr 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2018. 

1.2 (druk nr 2) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowych ze środków budżetu Gminy Sulików pochodzących z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć 

służących ochronie powietrza. 

 

Radni nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia. 

Przystąpiono do realizacji porządku sesji. 

 

Ad. 1 

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

 

Wójt podziękował radnym za to, że zechcieli wziąć udział w nadzwyczajnej sesji zwołanej 

na jego wniosek. Konieczność zwołania sesji była spowodowana wprowadzeniem zmian  

w budżecie. Drugi projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad przy okazji 

sesji nadzwyczajnej.  

Nastąpiło rozstrzygnięcie trzech przetargów na remonty dróg: ulicy Starozawidowskiej, 

drogi na „koci zamek” w Biernej oraz drogi Wrociszów Dolny-Wilka. Środki zaplanowane  

w przetargach nie zostały przekroczone jednak konieczne jest przesunięcie środków  

w budżecie ze względu na brak dofinansowania ze środków na utrzymanie gruntów 

rolnych na remont drogi Wrociszów Dolny-Wilka. Wójt chciałby aby remont drogi  

rozpoczął się zanim gmina otrzyma dofinansowanie, ponieważ istnieje ryzyko, że  

w ciągu roku koszty inwestycji mogłoby wzrosnąć. Wykonawca wyłoniony w przetargu 

deklaruje przystąpienie do prac, których zakończenie planuje w maju. Po zabezpieczeniu 

środków w wysokości 84 tys. zł w budżecie możliwe będzie podpisanie umowy  

z wykonawcą. Środki będą tymczasowo przesunięte z innych zadań dotyczących 

remontów dróg. Po wpłynięciu dotacji, środków zostaną z powrotem przesunięte na 

pozostałe zadania drogowe. Ponadto pojawiła się perspektywa pozyskania 

dofinansowania w wysokości 500 tys. zł na budowę Świetlicy w Biernej. Nabór nie został 

jeszcze otwarty ale aby aplikować o środki konieczna jest dokumentacja. Stąd propozycja 

przesunięcia środków na opracowanie dokumentacji w projekcie uchwały w sprawie 

zmian w budżecie. Dzięki dofinansowaniu możliwa byłaby rozbudowa budynku szkoły o 

świetlicę multimedialną. Pojawiła się również szansa na pozyskanie środków na 

modernizację boiska sportowego w Radzimowie oraz niewielkiego remontu szatni  

w ramach naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu. Radzimów dzięki temu 

dofinansowaniu mógłby pozyskać nową płytę boiska, parking wzdłuż drogi, który również 

służyłby przy cmentarzu. Rozważany jest również montaż oświetlenia oraz przebudowa 

boiska pomocniczego. Biorąc pod uwagę kryteria naboru, uzyskanie dofinansowania jest 

możliwe. Wniosek musi zostać złożony do 31 marca a realizacja zadania została 

zaplanowana w przyszłym roku.  
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Zastępca Wójta w uzupełnieniu dodała, że możliwe jest pozyskanie dofinansowania w 

wysokości 150 tys. zł.  

Wójt poinformował, że całość przedsięwzięcia jest szacowana na 300 tys. zł. Ponadto 

Wójt poinformował, że pojawiła się bardzo duża szansa na pozyskanie dofinansowania na 

remont Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej na poziomie 30 tys. zł. Wiąże się to z rezygnacją  

i wykreśleniem z budżetu Gminy trzech zadań: monitoringu w Urzędzie Gminy Sulików 

oraz parkingu na potrzeby Urzędu Gminy oraz budowy parkingu przy budynku, w którym 

mieści się m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki temu zaoszczędzone zostaną 

środki w wysokości 145 tys. zł. Stanowi to ukłon w stronę mieszkańców Sołectwa 

Mikułowa, którzy co roku przekazują większość funduszu sołeckiego na remont świetlicy. 

W 2018 roku będzie to kwota 11 tys. zł. Dzięki wcześniejszym środkom z funduszu 

sołeckiego w budynku została wykonana instalacja elektryczna. Świetlica powinna być 

wyremontowana kompleksowo. Budynek zostanie również odwodniony w ramach tego 

zadania. Wniosek o dofinansowanie został już przygotowany.  

Radny Marek Biliński pytał czy istnieje szansa na nowe ławki lub siedziska na boisku 

sportowym w Studniskach Dolnych.  

 

Wójt odpowiedział, że kiedy na boisku w Radzimowie były montowane siedziska w tym 

samym czasie stawiano ławki na boisku w Studniskach Dolnych. Była to inicjatywa 

działaczy Klubu Sportowego i mieszkańców dlatego Wójt postanowił się w tę kwestię nie 

angażować. 

 

Radny Biliński stwierdził, że ławki nie spełniają żadnych norm bezpieczeństwa ponieważ 

mają ostre wykończenie.  

 

Radny Józef Ziomek wyjaśnił, że ostre krawędzie nie mają w tym wypadku znaczenia, 

ponieważ konieczne jest zachowanie stosownej odległości 4 metrów od linii boiska do 

kolejnych przeszkód. Wystarczające byłoby przesunięcie ławek i ustawienie balustrady.  

 

Radny stwierdził, że otrzymał wstępną deklarację od kierownictwa kopalni i elektrowni  

o dofinansowaniu na zakup ławek. Radny pytał czy istniałaby możliwość wsparcia również 

z budżetu gminy.  

 

Wójt odpowiedział, że nie jest wykluczona możliwość dodatkowego wsparcia ze strony 

gminy.  

 

Radny Ewangelis Zaras pytał czy w Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Dolnym 

wykonane zostaną bieżące naprawy.  

 

Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że pytanie radnego nie dotyczy tematu sesji 

nadzwyczajnej. 

 

Wójt stwierdził, że na terenie Gminy Sulików każda świetlica wymaga remontu. 

 

Zastępca Wójta stwierdziła, że największą szansę na otrzymanie dofinansowania ma 

Świetlica Wiejska w Mikułowej. Pozostałe zadania nie mają zagwarantowanego 

dofinansowania, ale konieczne jest sporządzenie dokumentacji technicznej, która może 

być wykorzystana do innych wniosków.  

 

Radny Zaras stwierdził, że rozumie te kwestie ale ma na myśli tylko zamontowane 

końcówek przy rynnach i wymianę kafelków w łazience.  
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Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy po zmniejszeniu wydatków na remonty dróg 

środki będą wystarczające na wykonanie zaplanowanych wcześniej remontów. Radny 

pytał jaka jest szansa na realizację pozostałych zadań ujętych w budżecie. 

Wójt odpowiedział, że zmiany w budżecie zaproponowane w projekcie uchwały 

absolutnie nie zagrażają realizacji zaplanowanych inwestycji. Środki będą tylko 

tymczasowo przesunięte aby szybciej przystąpić do remontu dróg Wrociszów Dolny – 

Wilka i ulicy Starozawidowskiej. Po otrzymaniu zagwarantowanego dofinansowania środki 

powrócą do pierwotnego przeznaczenia. Zwiększenie środków na remont ulicy 

Starozawidowskiej wiąże się z koniecznością zatrudnienia podwykonawcy do prac przy 

budowie instalacji deszczowej. Żadna z firm remontujących drogi nie wykonuje tych prac 

związanych z instalacją wodną we własnym zakresie. Zadanie było skosztorysowane 

prawidłowo, instalacja deszczowa została ujęta w warunkach przetargu. Wszystkie 

przedsiębiorstwa składające ofertę podawały cenę wyższą od przyjętej w przetargu. 

Według zapowiedzi ceny robót będą szły w górę. Ogłoszony został przetarg na remont 

Świetlicy w Studniskach Górnych, w którym przedstawione zostały bardzo dobre warunki 

jednak istnieje obawa, że nie wpłynie żadna oferta.  

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że wiąże się to z wysypem inwestycji w roku 

wyborczym. 

Wiceprzewodnicząca zapytała czy przesunięcie kwoty 83 tys. zł z budowy kaplicy na 

cmentarzu komunalnym w Radzimowie wiąże się z oszczędnościami. 

 

Wójt odpowiedział, że środki zostają tylko tymczasowo przesunięte. Istnieje jednak duże 

prawdopodobieństwo, że środki na budowę kaplicy będą znacznie mniejsze niż pierwotnie 

zaplanowane.  

 

Radny Adam Czesnakowski pytał czy z remontu drogi w Małej Wsi Dolnej środki nie 

zostały przesunięte. 

 

Wójt odpowiedział, że na ty zadaniu środki pozostają bez zmian.  

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów za).  

Ad. 1.2 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze 

środków budżetu Gminy Sulików pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie 

powietrza. 

Wójt poinformował, że zmiana uchwały dotyczy uzupełnienia treści uchwały o zapis 

dotyczący pozyskania dofinansowania na panele fotowoltaiczne. Dotacja może zostać 

przyznana pod warunkiem że panele fotowoltaiczne będą zasilały nowe źródło ciepła.  

W związku z zainteresowaniem mieszkańców gminy w kwestii montażu paneli 

fotowoltaicznych.  

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał ile wpłynęło wniosków o dofinansowanie do 

wymiany źródła ciepła.  

Wójt odpowiedział, że około 30 wniosków wpłynęło do Urzędu Gminy. Zanim wniosek 

zostanie złożony przez mieszkańca, pracownik przeprowadza z nim szczegółową rozmowę 

aby uświadomić wymogów jakie muszą zostać spełnione.  

Radny Bogusław Świątek pytał czy firmy zajmujące się budową instalacji 

fotowoltaicznych są zainteresowane inwestowaniem na terenie Gminy Sulików. 
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Wójt odpowiedział, że są firmy zainteresowane lokalizowaniem na terenie Gminy  dużych 

instalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii. Dotychczasowe zapytania 

można traktować jedynie jako badanie zainteresowania ze strony gminy.  

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze 

środków budżetu Gminy Sulików pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie 

powietrza została przyjęta jednogłośnie (13 głosów za). 

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad sesji nadzwyczajnej i na podstawie § 42 ust.  

1 Statutu Gminy Sulików Wiceprzewodnicząca zamknęła XXXVI w obecnej kadencji sesję 

Rady Gminy Sulików. (godz. 1450) 

        Wiceprzewodnicząca Rady  

              /-/ Genowefa Wilczak–Raczak  

 

Protokołowała: 

A.Adamiak  

 

 

 

 


