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Protokół Nr 37 

z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 marca 2018 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 XXXVII 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: Karol Augustyniak, Jacek Staszczuk). 

(Radni Adam Czesnakowski i radna Genowefa Wilczak-Raczak spóźnili się, przybyli na 

sesję o godz. 1305 – w sesji bierze udział 13 radnych). 

 

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, w tym 

również Pana Marka Ignar z Biura Prasowego Inwestycji Budowa linii Mikułowa-Czarna. 

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco: 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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: 

5.1 w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej, 

5.2 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas 

dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat, 

5.3 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia 

elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Sulików, 

5.4 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2018 rok, 

5.5 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 

5.6 w sprawie podziału Gminy Sulików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

5.7 w sprawie podziału Gminy Sulików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

5.8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików, 

5.9 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 sesji. 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

Ad. 1  

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

Przewodniczący poinformował, że do projektów protokołów z poprzednich sesji z dnia 

28 lutego 2018 i z nadzwyczajnej sesji w dniu 9 marca 2018 roku nie wpłynęły uwagi 

radnych.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty protokołów. 
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Protokół nr 35 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 marca 2018r.  został przyjęty 

jednogłośnie (13 głosów za). 

 

Protokół nr 36 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 9 marca 2018r.  został 

przyjęty jednogłośnie. (13 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 gospodarka odpadami  

i spotkanie  z przedstawicielami Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. 

Ponadto radni zapoznali się z projektami uchwał na najbliższą sesję.  

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie. (13 

głosów za). 

 

Ad. 3 

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący poinformował, że nie było możliwe w ustawowym terminie rozpatrzenie 

skargi na Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie, która została 

przekazana na lutowej sesji do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną, ze względu na 

usprawiedliwioną nieobecność w pracy Pani Dyrektor. Skarżąca została poinformowana  

o braku możliwości rozpatrzenia skargi i o nowym wyznaczonym terminie jej rozpatrzenia 

do dnia 30 kwietnia 2018 r.  

 

Radny Andrzej Polowy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dodał, że Dyrektor 

GOPSu przebywa na zwolnieniu chorobowym, dlatego obecnie Komisja nie jest w stanie 

rozpatrzyć skargi.  

 

Wiceprzewodnicząca odczytała informację Przewodniczącego. 

 

Radny Bogusław Świątek prosił o odczytanie pisma Posła na Sejm RP Jarosława 

Sachajko z prośbą o podjęcie uchwały dotyczącej chwilowego wstrzymania 

przekazywania naliczonych środków pieniężnych dla Izb Rolniczych do chwili podjęcia 

przez Sejm RP poprawki do ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych. 

Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że nie ma potrzeby odczytywania pisma ponieważ 

radni wiedzą o tym, że w budżecie Gminy zabezpieczone są środki w wysokości 2% 

wysokości podatku rolnego, w związku z tym nie można dyskutować o żadnej uchwale 

Rady Gminy, bo nie została podjęta. 

Wójt wyjaśnił, że ustalone są przepisy obowiązujące w całym kraju a inicjatywa poselska 

nie może stać się podstawą do wstrzymania środków dla Izb Rolniczych. 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym 

została przyjęta jednogłośnie (13 głosów za). 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z międzysesyjnej działalności. 

 

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach: 

1. Udział w publicznej dyskusji nt. zmian w MPZP z przedstawicielami Kopalni Bazaltu 

„LAFARGE”, projektantem planu i mieszkańcami. 

2. Udział w Zarządzie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w Urzędzie Miasta 

Zgorzelec. 

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym spółek wodnych. 
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4. Udział w spotkaniu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu. 

5. Przesłuchanie w roli świadka w postępowaniu prowadzonym przez Policję 

dotyczącym działalności spółki Fornax na terenie gminy. 

6. Spotkanie ze Starostą zgorzeleckim w sprawie propozycji organizacji w 

Studniskach dożynek powiatowych. 

7. Udział w szkoleniu prowadzonym przez Dyrektora Biura Wyborczego we Wrocławiu 

nt. najbliższych wyborów samorządowych. 

8. Udział w spotkaniach świątecznych w szkole podstawowej w Biernej i Sulikowie. 

9. Udział w prelekcji w Gminnym Ośrodku Kultury o działaniach żołnierzy Wyklętych 

w regionie zgorzelecko-lubańskim. 

 

Wydał następujące Zarządzenia: 

1. Zarządzenie Nr II.344.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 13 marca 2018 r.  

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji 

pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w Gminie Sulików w 2018 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

2. Zarządzenie Nr II.345.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 13 marca 2018 r.  

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji 

pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w Gminie Sulików w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej.  

3. Zarządzenie Nr II.346.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 13 marca 2018 r.  

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sulikowie do prowadzenia postępowania, przyznawania uprawnień oraz 

wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, dodatków 

mieszkaniowych oraz karty Dużej Rodziny. 

4. Zarządzenie Nr II.349.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 marca 2018r.  

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sulikowie do zastępowania Dyrektora w sprawach związanych z bieżącą 

działalnością Ośrodka. 

 

Podpisał następujące umowy: 

1. Umowa zlecenie Nr 43.AD.2018, zawarta w dniu 1 marca 2018 r. na wykonywanie 

zadań służby BHP. 

2. Umowa zlecenie Nr 44.EL.2018, zawarta w dniu 2 marca 2018 r. na 

przeprowadzenie kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie. 

3. Umowa Nr 128/FP/2018 , zawarta w dniu 07 marca 2018 r.  z Wojewodą 

Dolnośląskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2018 r. środków 

Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczeń. 

4. Umowa Nr 25.ZK.2018, zawarta w dniu 5 lutego 2018 r. z Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Starym Zawidowie.  

5. Umowa Nr 45.IN.2018, zawarta w dniu 13 marca 2018 r. z Pracownią 

Archeologiczną na prowadzenie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn: ,,Przebudowa drogi 

wewnętrznej – ulica Starozawidowska w Starym Zawidowie”. 

6. Umowa Nr 46.IN.2018 o roboty budowlane, zawarta w dniu 15 marca 2018 r.  

w Sulikowie z Panem Józefem Michalik: Usługi Remontowo – Budowlane i 

Transport do wykonania i oddania robót budowlanych polegających na wykonaniu 

zadania pn: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 109801D Wrociszów-Wilka”. 

7. Umowa Nr 48.IN.2018, zawarta w dniu 15 marca 2018 r.  

na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn.: 

„Przebudowa  drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2 i 643 w Biernej” 

8. Umowa sponsoringu nr 49.PG.2018, zawarta w dniu 14 marca 2018 r. dot. 

promocji Gminy podczas Konferencji Naukowej XXIV Edycji Międzynarodowego 
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Dnia Inwalidy, Zgorzelec 2018 – Życie Bez Bólu, Zdrowe Dzieci- Zdrowa Europa 

„Wielka nauka dla małych pacjentów” w dniach 15-17 marca 2018 r. 

9. Umowa nr 50.IN.2018 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,  

w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2  

i 643 w Biernej”. 

10. Umowa nr 51.IN.2018 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

zawarta w dniu 15 marca 2018 r. w ramach inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi 

wewnętrznej- ul. Starozawidowska w Starym Zawidowie”. 

11. Umowa nr 52.IN.2018 zawarta w dniu 15 marca 2018 r.  

o wykonanie i oddanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania 

pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Starozawidowska w Starym Zawidowie”. 

12. Umowa Nr 53.IN.2018 zawarta w dniu 16 marca 2018 r. o wykonanie 

dokumentacji projektowej pod nazwą ,, Modernizacja boiska sportowego wraz z 

zapleczem szatniowo – sanitarnym w Radzimowie Górnym’’. 

13. Umowa Nr 55.GO-GN.2018 zawarta w dniu 19 marca 2018 r. dot. dzierżawy 

nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików.  

14. Umowa Nr 56.IW-ZP.2018, zawarta w dniu 26 marca 2018 na zadanie pn. 

,,Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na 

terenie Gminy Sulików’’ 

15. Porozumienie zawarte w dniu 22.03.2018 roku z Dolnośląską Federacją Sportu na 

organizację zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn.: ,,Umiem pływać’’. 

16. Umowa o realizację zadania publicznego Nr 57.PG.2018 z dnia 23 marca 2018 r. 

na „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć 

sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw 

Radzimów Dolny i Radzimów Górny”. 

17. Umowa o realizację zadania publicznego Nr 58.PG.2018 z dnia 23 marca 2018 r. 

na „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć 

sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw 

Studniska Dolne i Studniska Górne”. 

18. Umowa o realizację zadania publicznego Nr 59.PG.2018 z dnia 23 marca 2018 r. 

pn. „ Spotkania łączą pokolenia”. 

 

Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów: 

1. Radny Józef Ziomek pytał o ,,dziki” zajazd dla samochodów ciężarowych 

przy drodze wojewódzkiej w kierunku Koźmina. 

,,Dziki’’ zajazd dla samochodów ciężarowych przy drodze wojewódzkiej w kierunku 

m. Koźmin znajduje się w zarządzie DSDiK we Wrocławiu. Dnia 12.03.2018 r. po 

przeprowadzonej wizji w terenie do zarządcy wysłane zostało pismo w w/w 

sprawie z prośbą o wygrodzenie wskazanego terenu, w sposób uniemożliwiający 

wyjazd samochodu. 

2. Radna Weronika Ziółkowska: 

- monitorowała 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, 

- poruszyła sprawę bardzo złego stanu nawierzchni drogi powiatowej 

Mikułowa-Radzimów Dolny. 

W dniu 12.03.2018 r. do zarządcy wskazanych dróg, tj. do Zarządu Powiatu 

Zgorzeleckiego wysłane zostało pismo wraz z dokumentacją fotograficzną z prośbą  

o uzupełnienie pobocza drogi powiatowej na zakręcie przy wyjeździe z Mikułowej, 

naprawy zapadniętej nawierzchni jezdni znajdującej się bezpośrednio przy moście 

w Mikułowej oraz naprawę drogi powiatowej na trasie Mikułowa- Radzimów Dolny. 

3. Radny Marek Biliński mówił o konieczności naprawy pokrycia na wiacie 

przystankowej zniszczonego podczas ostatnich nawałnic. 

Zgłoszenie o konieczności naprawy poszycia dachowego na wiacie przystankowej 

w ramach gwarancji zostało zgłoszone do Wykonawcy 02.02.2018 r., jednak ze 
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względu na niekorzystne warunki pogodowe (silne mrozy) wiata naprawiona 

została dopiero 05.03.2018 r. 

4. Radny Bogusław Światek: 

- poruszył kwestię wyrw w nawierzchni drogi powiatowej między 

Miedzianą a Zawidowem, 

- prosił o interwencję w sprawie braku dojazdu do pól przez likwidację 

przepustu w drodze gminnej (dz. nr 91) do nieruchomości nr 93 na 

terenie Wielichowa. Prace przy przepuścęie prowadziło Starostwo. 

Problem z brakiem dojazdu do pól przez likwidacje przepustu w drodze gminnej 

(dz. nr 91) został zgłoszony do Starostwa Zgorzeleckiego w lutym b.r., natomiast 

prośba o naprawę nawierzchni drogi powiatowej między Miedzianą, a Zawidowem 

wysłana wraz z dokumentacją fotograficzną została dnia 12.03.2018 r. 

 

Radny Andrzej Polowy pytał dlaczego w zajęciach pływania nie biorą udziału uczniowie 

ze Szkoły Podstawowej w Biernej. 

 

Wójt odpowiedział, że zajęcia są organizowane przez Szkołę Podstawową w Sulikowie i  

należałoby zapytać o to Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej. 

 

Radny Bogusław Świątek w związku z tym, że na sesji często pojawia się temat 

przedłużenia dzierżawy nieruchomości pytał czy w przypadku sprzedaży nieruchomości 

dzierżawca ma prawo do pierwszeństwa jej zakupu. 

 

Wójt odpowiedział, że jeżeli dzierżawca wykazuje zainteresowanie zakupem 

nieruchomości to jak najbardziej jest to możliwe. Ilość umów dzierżawy wynika z 

przepisów prawa mówiących o odnowieniu dzierżawy po upływie trzech lat po wyrażeniu 

zgody przez Radę Gminy.  

 

Radny Adam Czesnakowski pytał czy w związku z wydanym upoważnieniami dla 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do wydawania decyzji 

istnieje szansa, że Dyrektor Ośrodka będzie pełnić swoją funkcję i czy Komisja Rewizyjna 

będzie mogła podjąć działania dotyczące złożonej skargi na Dyrektor. 

 

Wójt odpowiedział, że w marcu Dyrektor GOPSu złożyła wypowiedzenie umowy o pracę. 

Obecnie przebywa na zwolnieniu chorobowym. Wójt nie może pozostać bierny w tej 

sytuacji, dlatego konieczne będzie ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie Wójta. 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte 

jednogłośnie. (13 głosów za)  

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwał: 

Ad. 5.1 w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

została przyjęta jednogłośnie (13 głosów za). 

 

Ad. 5.2 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas 

dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

została przyjęta jednogłośnie (13 głosów za). 
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Ad. 5.3 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 

400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Sulików. 

 

Radny Ewangelis Zaras pytał jakie koszty zostaną poniesione z budżetu Gminy  

w związku ze zmianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wójt odpowiedział, że jest to inwestycja celu publicznego dlatego wszystkie koszty 

związane ze zmianą planu ponosi inwestor. W innych przypadkach, gdy zmiany w planie 

są inicjowane przez Urząd Gminy lub mieszkańców koszty są ponoszone z budżetu 

gminy.  

 

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał na kiedy zostało przewidziane zakończenie 

inwestycji.  

 

Pan Marek Ignar z Biura Prasowego Inwestycji Budowa linii Mikułowa-Czarna 

odpowiedział, że w krótkie zakończone zostaną działania związane ze stroną formalno-

prawną w kwestii planistycznej i środowiskowej. Prowadzone są również rozmowy  

z właścicielami działek przez które przechodzić będzie linia. W okresie wakacyjnym 

planowane jest wystąpienie z pierwszymi wnioskami o pozwolenie na budowę. W drugiej 

połowie roku planowane jest otwarcie placu budowy. Wszelkie działania dotyczące 

inwestycji na terenie Gminy Sulików będą przekazywane na bieżąco.  

 

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał z iloma właścicielami działek będą prowadzone 

rozmowy. 

 

Pan Tomasz Ignar odpowiedział, że w Gminie Sulików są cztery działki i dwóch 

właścicieli tych nieruchomości, stanowi to ok. kilometr linii. Na całej długości budowy linii 

właścicieli nieruchomości jest aż 800. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

została przyjęta jednogłośnie (13 głosów za). 

 

Ad. 5.4 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2018 rok. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2018 rok została 

przyjęta jednogłośnie (13 głosów za). 

 
5.5 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień została przyjęta jednogłośnie (13 głosów za). 

 
5.6 w sprawie podziału Gminy Sulików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Uchwała w sprawie podziału Gminy Sulików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu została przyjęta 

jednogłośnie (13 głosów za). 

 
5.7 w sprawie podziału Gminy Sulików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie podziału Gminy Sulików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została przyjęta 

jednogłośnie (13 głosów za). 

 

5.8 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 została 

przyjęta jednogłośnie (13 głosów za). 

 

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

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał skąd pochodzą środki po stronie dochodowej. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że środki są związane z zadaniem dotyczącym e-usług 

dla Urzędu Gminy planowanym w latach 2017-2018. Realizacja zadania została 

przesunięta, dlatego niewykorzystane  w 2017 roku środki zostają przesunięte do 

budżetu na 2018 rok.  

Kwota 7 tys. to odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych silnymi porywami wiatru  

w trakcie orkanu Fryderyka.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików została 

przyjęta jednogłośnie (13 głosów za). 

 

Ad. 6 

Pytania i wnioski radnych. 

 

Radna Weronika Ziółkowska pytała czy w ramach remontów cząstkowych dróg na 

terenie gminy byłoby możliwe wyrównanie uskoku przy wyjeździe z drogi gminnej na 

drogę wojewódzką w Mikułowej.  

 

Wójt odpowiedział, że w ramach umowy na cząstkowe remonty dróg wyrównanie 

wyjazdu nie będzie mogło być zrealizowane, ponieważ wiąże się to z przebudową drogi. 

Wójt nie słyszał o tym problemie wcześniej, należy rozważyć możliwość podjęcia innych 

działań w późniejszym terminie. 

 

Radna Ziółkowska pytała również czy planowane jest utwardzenie dróg dojazdowych do 

pól. 
 

Wójt odpowiedział, że jego zdaniem remonty polegające na posypaniu nawierzchni drogi 

tłuczniem nie przynoszą długotrwałego efektu. Środki na kamień są bardzo ograniczone, 

dlatego Wójt nie chciałby żeby kamień był przekazywany rolnikom do rozwiezienia, 

ponieważ może być to wykonane nie do końca profesjonalnie. Potrzeby remontowe są 

bardzo duże, należy rozważyć te, które są najpilniejsze. 

 

Przewodniczący zasugerował, że sfrezowana nawierzchnia z drogi wojewódzkiej 

mogłaby zostać wykorzystana. 
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Wójt odpowiedział, że frezowina zebrana z nawierzchni drogi będzie składowana na placu 

przy wjeździe do Mikułowej. Jest własnością Inwestora. 

 

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak monitowała w sprawie spłycenia 

rowu przy drodze powiatowej koło Szkoły Podstawowej w Biernej. Radna nie jest w stanie 

ustalić czy sprawa została przekazana do Starostwa i czy podjęte zostały działania w tej 

kwestii. Rów ten jest bardzo głęboki i może stanowić zagrożenie dla użytkowników drogi. 

 

Wójt odpowiedział, że z pewnością były prowadzone rozmowy w tej sprawie  

z pracownikami Starostwa. Zdaniem Wójta wniosek ten nie uzyskał poparcia Starostwa 

dlatego w tej sprawie nie podjęto działań. Wszelkie wnioski radnych i sołtysów składane 

na sesji są na bieżąco przekazywane pisemnie do Starostwa, dlatego należy dokładnie 

sprawdzić również ten wniosek. 

 

Wiceprzewodnicząca zwróciła uwagę na powracający problem dzikich wysypisk, 

których na terenie Gminy pojawia się coraz więcej. Szczególnym problemem jest działka 

przy drodze do Sulikowa, na tzw. Sulikowskiej górce. 

 

Wójt stwierdził, że przekazywanie środków zebranych od mieszkańców z tytułu opłat za 

gospodarowanie opadami na likwidację dzikich wysypisk, które znajdują się na działkach 

prywatnych lub działkach np. Nadleśnictwa nie byłoby właściwe. Właściciel działki 

znajdującej się na tzw. górce Sulikowskiej został ustalony, przekazana została decyzja 

nakazująca uprzątnięcie odpadów, które są tam składowane.   

 
Wiceprzewodnicząca zwróciła również uwagę na składowisko odpadów w Biernej za 

nieruchomością Pani T. Wywiezione tam odpady to lodówki, meble, itp. 

 

Wójt nawiązał do sytuacji, kiedy na punkt selektywnej zbiórki odpadów kilkukrotnie 

zostały podrzucone odpady pochodzące z warsztatu samochodowego. Wśród odpadów 

znalazły się również faktury wystawione przez właściciela warsztatu. Sprawa została 

przekazana na Policję.  

 

Radny Józef Ziomek pytał o możliwość płacenia kartą w Urzędzie Gminy Sulików. 

 
Zastępca Wójta odpowiedziała, że w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Sulików 

możliwe jest dokonywanie płatności kartą lub telefonem komórkowym. Wcześniej należy 

ustalić wysokość opłaty z pracownikiem merytorycznym, który wypełni odpowiedni dowód 

wpłaty.  

 

Radny Andrzej Polowy pytał jak wygląda sprawa projektów na potrzeby dalszych 

remontów dróg. Radny poruszył również sprawę regulacji sposobu gospodarowania 

mieniem, które jest przekazywane dla sołectw. Radny pytał o możliwość wydzierżawienia 

działki na potrzeby sołectwa. Na działce mogłyby zostać ustawione ławki i inny sprzęt 

zakupiony ze środków funduszu sołeckiego.  

 

Wójt odpowiedział, że wykonanie projektów zostało zlecone firmie. Wkrótce będzie 

możliwe ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy. 

Wójt wyjaśnił, że działki będące własnością gminy mogą być wykorzystane na potrzeby 

sołectwa. W wielu innych sołectwach na działkach gminnych powstają place zabaw, 

dlatego takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe również w Radzimowie Dolnym.  

 

Radny Ewangelis Zaras stwierdził, że projekt uchwały regulujący sprawę 

przekazywania sołectwom mienia komunalnego został wycofany z sesji, kiedy pani 

Zastępca Wójta zorientowała się, że uchwała regulowałaby korzystanie przez 

mieszkańców ze świetlic. 

 



9 
 

Zastępca Wójta stwierdziła, że radny najwyraźniej nieopatrznie zrozumiał treść 

uchwały. Projekt uchwały, który został wycofany  z porządku obrad nie usprawniał  i nie 

regulował tych kwestii. 

Zasób nieruchomości gminy służy całej społeczności. Działki mogą być wykorzystywane 

na potrzeby wiat i placów zabaw. Projekt uchwały, o którym mówił radny nie regulował  

w żaden sposób kwestii świetlic wiejskich. Reguluje to zarządzenie Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Sulikowie.   

 
Radny Jerzy Marek Nowicki w związku z prowadzonym remontem drogi na ulicy 

Starozawidowskiej stwierdził, że mieszkańcy bardzo się cieszą z nowej nawierzchni, ale 

zwrócili się do radnego w kwestii progów zwalniających. Radny pytał czy istnieje 

możliwość montażu przynajmniej jednego progu zwalniającego. 

 

Wójt odpowiedział, że temat progów zwalniających był niejednokrotnie poruszany i jego 

zdaniem to mieszkańcy mają później problemy i utrudniony dojazd do swojej posesji 

każdego dnia. Jeżeli mieszkańcy mają taką wolę, niech każdy z nich podpisze się pod 

wnioskiem w tej sprawie. 

 
Radny Nowicki stwierdził, że przystąpi do rozmów z mieszkańcami w tej sprawie. 

 

Radny Adam Czesnakowski w kwestii dzikich wysypisk śmieci stwierdził, że w Małej 

Wsi Dolnej również znajduje się wysypisko w kierunku Zawidowa. Śmieci jest tyle, że 

niedługo nie będą mieścić się na działce.  

Radny ponadto stwierdził, że w budżecie Gminy nie znalazł środków na remont drogi 

gminnej w Małej Wsi Dolnej. Sołectwo przeznaczyło środki na wykonanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę tej drogi. 

 

Wójt stwierdził, że aby zaplanować remont należy najpierw określić środki, a bez 

projektu trudno zaplanować wydatki.  

 

Zastępca Wójta dodała, że remont każdej drogi jest uzależniony od środków jakie 

znajdują się w budżecie. 

 

Radny Krzysztof Gruszyński pytał kiedy rozpocznie się remont drogi Wrociszów Dolny 

– Wilka. 

 

Wójt odpowiedział, że po Świętach Wielkanocnych planowane jest rozpoczęcie prac. 

 

Radny Bogusław Świątek w nawiązaniu do sprawy progów zwalniających stwierdził, że 

jeżeli miałyby powstać, powinny być jak najniższe. Radny podał przykład drogi gminnej  

w Biernej, na której progi zwalniające wręcz uniemożliwiają przejazd. 

 

Radny Krzysztof Gruszczyński poruszył sprawę zbyt mocno wystających nad gruntem 

klap od zaworów w ramach budowy sieci wodociągowej we Wrociszowie Dolnym. 

 

Wójt stwierdził, że zwróci na to uwagę inspektorowi nadzoru. 

 

Wójt poinformował, że po ogłoszonym przetargu na remont Świetlicy Wiejskiej  

w Studniskach Górnych żaden z wykonawców nie zgłosił swojej oferty. Pomimo 

korzystnych warunków przetargu nie było zainteresowania ze strony oferentów.  

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie drugi przetarg, w którym przedstawione zostaną 

jeszcze bardziej korzystne warunki. Wójt poprosił aby radni i sołtysi przekazywali 

informację o przetargu.  

 

Przewodniczący zasugerował, aby ogłosić przetarg w gazecie ogólnopolskiej o szerszym 

zasięgu.  
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Ad. 7 

Pytania i wnioski sołtysów. 

 

Sołtys Tadeusz Baranek podziękował radnym za to, że nie zajęli się sprawą poruszoną  

w piśmie Posła Jarosława Sachajko. Poseł ten jest Przewodniczącym Sejmowej Komisji 

Rolnictwa, jednak nie wspiera swoim działaniem samorządu i wsi. Dwukrotnie był na 

terenie Powiatu Zgorzeleckiego, jednak żaden z przedstawionych mu problemów nie 

został rozwiązany. Wieś i rolnicy mają bardzo słabe wsparcie w rządzie, jedynie Krajowa 

Izba Rolnicza występuje w imieniu rolników.   

 

Sołtys Stanisław Zasadziński pytał czy Starosta informowała o planach remontu drogi 

powiatowej z Zawidowa do Skrzydlic. Wybudowany chodnik służy mieszkańcom, jednak 

spowodował zwężenie drogi. Dwa pojazdy mają problem z minięciem się. Jeden  

z samochodów musi wówczas zjeżdżać na krawężnik chodnika, który ma ok. 20 cm 

wysokości. Po drugiej stronie drogi pole przy drodze zostało tak zaorane, że kierowcy 

boją  się na nie zjeżdżać. Sołtys będąc w Starostwie jest odsyłany przez Panią Starostę 

do pracownika zajmującego się drogami a on odsyła go z powrotem do Starosty.  

 

Wójt odpowiedział, że budowa chodnika nie była uzgadniania przez Starostwo z Urzędem 

Gminy Sulików. Zdaniem Wójta chodnik nie powinien być tak szeroki. W niektórych 

miejscach szerokość chodnika przekracza cztery metry szerokości. Droga ma trzy metry 

szerokości. Wygląda to nieco komicznie, jednak Urząd Gminy Sulików dowiedział się o tej 

inwestycji z lokalnych mediów. Wójt stwierdził, że w zakresie powiatowej infrastruktury 

drogowej istnieją o wiele ważniejsze potrzeby remontów niż budowa chodnika. Istnieją 

drogi powiatowe ze znaczne większym natężeniem ruchu, przy których mogłyby zostać 

wybudowane chodniki, jak np. droga przez Małą Wieś Dolną. 

 

Sołtys Ryszard Kurasiewicz w odniesieniu do sprawozdania z międzysesyjnej 

działalności Wójta stwierdził, że Wójt nie wspomniał o udziale w dwóch spotkaniach: 

zebraniu sprawozdawczym OSP Studniska i uroczystości z okazji Dnia Kobiet  

w Studniskach. Sołtys dodał, że mieszkańcy Studnisk Górnych cierpliwie czekają na 

remont Świetlicy Wiejskiej i liczą na to, że się odbędzie. 

 

Wójt przyznał że te dwa spotkania przez przeoczenie nie znalazły się w jego 

sprawozdaniu. Wójt zwrócił się z prośbą o przekazywanie informacji o ogłoszonym 

przetargu osobom prowadzącym przedsiębiorstwa.  

 

Sołtys Magdalena Maszko pytała czy udało się doprowadzić do uzgodnień w sprawie 

przeniesienia przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej w Małej Wsi Górnej.  

 

Wójt odpowiedział, że nie wpłynęła jeszcze odpowiedź w sprawie zmiany lokalizacji 

przystanku.  

 

Ad. 9 

Sprawy różne: 

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

poinformowani odrębnym zaproszeniem.  

2) Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia 

majątkowego do dnia 30 kwietnia wraz z kserokopią PIT-37 za 2017 rok.  

 

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

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

Sulików. (godz.  1420) 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady  

A. Adamiak           /-/ Jan Solecki  


