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Protokół Nr 38  

z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 kwietnia 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 XXXVIII sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.  

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

uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. 

(Nieobecny był radny Karol Augustyniak). 

(Radny Adam Czesnakowski spóźnił się, przybył na sesję o godz. 1308). 

 

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: 

-Krystynę Milanowską – Dyrektora Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu, 

-Katarzynę Szmyd - specjalistę z Państwowego Gospodarstwa Wodnego -  Wody Polskie 

Zarządu Zlewni w Zgorzelcu. 

 

Przewodniczący poinformował, że do planowanego porządku sesji konieczne jest 

wprowadzenie zmian polegających na: 

-wprowadzeniu do porządku obrad w pkt. 6.5 projektu uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików, 

- ujęciu w pkt. 6.6 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2018 

rok, 

-w związku z koniecznością rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu  

w pkt. 6.7 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie. 

 

Porządek sesji wraz z proponowanymi zmianami 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. Gospodarka wodna i melioracja na terenie Gminy Sulików w związku z nowelizacją 

ustawy Prawo wodne. 

6. Podjęcie uchwał: 

6.1 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików 

na rok 2018, 

6.2 o zmianie uchwały nr XXXIV/290/18 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 

2018r. 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, 

6.3 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Sulików, 

6.4 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu, 

6.5 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików, 

6.6 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2018 rok, 

6.7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sulikowie.  

7. Pytania i wnioski radnych. 

8. Pytania i wnioski sołtysów. 

9. Odpowiedzi na pytania i wnioski. 
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10. Sprawy różne i informacje.           
 

Radni nie zgłosili uwag do porządku sesji. 

Porządek sesji wraz ze zmianą został przyjęty 14 głosami za (jednogłośnie).  

Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia.  

 

Ad.1 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu nr 37 z sesji Rady Gminy 

Sulików w dniu 28 marca 2018 r. nie wpłynęły uwagi radnych. 

Protokół nr 37 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 marca 2018r. 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. Podczas posiedzenia radni zapoznali się z projektami uchwał 

na dzisiejszą sesję.   

Ponadto w okresie międzysesyjnym na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej radni rozpatrywali 

skargę na Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Andrzej Polowy przedstawił protokół  

z posiedzenia.  

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie (14 

głosów za).  

 

Ad. 3 

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Wiceprzewodniczącą odczytała informację Przewodniczącego. 

 

Radny Bogusław Świątek pytał o pismo z Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu  

w sprawie udostępnienia uchwał dotyczących zasad wydzierżawiania lub wynajmowania 

lokali. 

 

Wiceprzewodnicząca wyjaśniła, że Prokurata występuje do samorządów  

o udostępnienie uchwał zgodnie z obowiązującymi przepisami o prokuraturach. 

 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym 

została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach: 

1. Udział w Walnym Zebraniu Sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030  

w Kłodzku. 

2. Udział w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW we Wrocławiu jest w tracie 

opracowywania programu dofinansowującego budowę nowych sieci 

wodociągowych. Jest to realna szansa dla Gminy Sulików na pozyskanie w 

przyszłym roku dofinansowania do inwestycji budowy wodociągu dla Starego 

Zawidowa i Wielichowa oraz poprawy stanu technicznego istniejącej sieci 

wodociągowej w Skrzydlicach). 

3. Udział w Konwencie Wójtów Regionu Jeleniogórskiego w Krotoszycach na którym 

omawiano między innymi: 
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 Zmiany systemów grzewczych w kontekście pomocy proponowanej 

gminom przez WFOŚiGW - Pan Łukasz Hada – Pełnomocnik Zarządu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Jeleniej Górze 

 Zadania gmin w zakresie organizacji procesu wyborczego –      

współdziałanie z urzędnikami wyborczymi-Pani Agata Rycyk Dyrektor 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze 

 Problemy związane z realizacją funduszy unijnych dotyczących inwestycji 

jst. finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego -Pan Cezary 

Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

 Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.  

4. Udział w spotkaniu w KW PSP we Wrocławiu i podpisanie umowy  z Ministerstwem 

Sprawiedliwości na dofinansowanie jednostek OSP Bierna, Sulików, Studniska. 

5. Udział w Konferencji w Demitz-Thumitz pt. „Rozwój i zastosowanie strategii 

zarządzania konfliktami w kontekście projektów górniczych” organizowanej przez 

Urzędy Górnicze z Wrocławia i Drezna w ramach Projektu MineLife – Życie z 

górnictwem. 

6. Koncert charytatywny szkolnego koła Caritas w GOK Sulików.  

7. Udział w spotkaniu  z Burmistrzem  Gminy Hohendubrau podczas imprezy 

„Wanderung zur Kirchblute”  

8. VI Turniej Brydża Sportowego par o puchar Wójta Gminy Sulików 

9. Zorganizował wycieczkę do Warszawy i spotkanie w Sejmie z posłem Robertem 

Winnickim, do niedawna mieszkańcem Gminy Sulików, dzieciom ze szkoły w 

Sulikowie i w Biernej. 

 

Wydał następujące Zarządzenia: 

1. Zarządzenie Nr II.351.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 marca 2018 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2018. 

2. Zarządzenie Nr II.352.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 marca 2018 r.  

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2017 

rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2017 rok. 

3. Zarządzenie Nr II.353.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 3 kwietnia 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (obręb 

geodezyjny 0006 Radzimów, wieś Radzimów Górny, AM 2, wraz z przynależnym 

gruntem). 

4. Zarządzenie Nr II.354.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 3 kwietnia 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 

(obręb geodezyjny 0006 Radzimów, wieś Radzimów Górny, AM 2). 

5. Zarządzenie Nr II.355.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 3 kwietnia 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze 

bez przetargowej (obręb ewidencyjny 0009 Studniska Dolne, AM 2). 

6. Zarządzenie Nr II.356.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 3 kwietnia 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze 

bez przetargowej (obręb ewidencyjny 0004 Miedziana, AM 2). 

7. Zarządzenie Nr II.357.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 3 kwietnia 2018 r.  

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji 

celowej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, 

związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub 

biomasie, na terenie Gminy Sulików. 

8. Zarządzenie Nr II.358.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 5 kwietnia 2018n r.  

w sprawie ustalenia wzoru wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej na 

dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą 

likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie, na terenie Gminy 

Sulików.  

9. Zarządzenie Nr II.359.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 6 kwietnia 2018 r.  

w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
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kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

10. Zarządzenie Nr II.360.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 6 kwietnia 2018 r.  

w sprawie ustalenia na 2018 roku planu finansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Sulików. 

11. Zarządzenie II.361.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 9 kwietnia 2018 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2018. 

 

Podpisał następujące umowy: 

1. Umowa Nr 43A.AI.2018 zawarta z Panem Tomaszem Romel, właścicielem firmy 

„DATACOM” dot. świadczenia usługi informatycznej. 

2. Aneks nr 1 do umowy Nr 123.IW-GN.2016 dzierżawy nieruchomości z Gminnego 

Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików, zawartej z Panem C.W. 

3. Umowa Nr 61.IN.2018, zawarta z Inżynieria Budowlana Paweł Młynek dot. 

wykonania dokumentacji projektowej „Budowa multimedialnej świetlicy wiejskiej 

w Biernej wraz z wyposażeniem”. 

4. Umowa reklamowa Nr PG.62.2018, zawarta z P.P.H.U. „Dąbrowski” Dariusz 

Dąbrowski dot. publikacji w Gazecie Regionalnej Dolny Śląsk, na stronie 

internetowej www.gazetaregionalna.pl oraz na Facebooku materiałów 

informacyjno-promocyjnych Gminy Sulików. 

5. Porozumienia Nr 63.EDU.2018, Nr 64.EDU.2018zawarte z Gminą Miasta Lubań 

dot. ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów 

będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych przez gminę Miejską Lubań. 

6. Umowa Nr PG.65.2018, zawarta ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa dla zwierząt” 

dot. realizacji zadania publicznego pt.: „ Usypianie ślepych miotów i obligatoryjna 

sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt”. 

7. Umowa Nr 66.PG.2018, zawarta ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Wspólnie  

w przyszłość” dot. realizacji zadania publicznego pt.: „Lawenda na Spotkaniu 

Pokoleń”. 

8. Umowa Nr 67.GO-GN. 2018, zawarta z Panią W.I.O. dot. dzierżawy nieruchomości 

z gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików. 

9. Umowa Nr 68.PG.2018, zawarta z Klubem Sportowym „Bazalt” Sulików dot. 

realizacji zadania publicznego pt.: :Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkających na terenie Gminy Sulików”. 

10. Umowa zlecenia NR 70.USC.2018, zawarta z Panią J.L dot. wykonania prac 

księgowych.  

11. Umowa Nr 72.IR.2018, zawarta z firmą „Izerskie Centrum BHP” dot. 

zaprowadzenia książki budowli- obiektów małej architektury oraz do 

przeprowadzenia okresowych kontroli obiektów budowlanych- budynków  

i budowli, obiektów małej architektury. 

12. Umowa Nr 73.IW-IR.2018, zawarta z firmą „Firmą Produkcyjno – Usługowo - 

Budowlaną” Wróblewski Ryszard dot. robót budowlanych „Budowa wspólnego WC 

w budynku mieszkalnym Bierna 130”. 

13. Umowa Nr 76.IW-ZP.2018, zawarta w dniu 27 kwietnia 2018 r. z Panem Marcinem 

Kowalskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: pracownia 

planowania przestrzennego 3p na wykonanie opracowania pn.: ”Analiza 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy 

Sulików” 

 

Ponadto Wójt poinformował o następujących bieżących działaniach: 

1. Gmina Sulików otrzymała promesę od Wojewody Dolnośląskiego na „Remont 

przepustu położonego na dz. nr 306 w ciągu drogi gminnej nr 109799D w 

Sulikowie” [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.] 

http://www.gazetaregionalna.pl/
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2. Gmina Sulików złożyła wniosek o pozyskanie środków na modernizację boiska 

sportowego oraz szatni Klubu Sportowego „Cosmos” Radzimów ze środków 

pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Sportowa 

Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 

3. Gmina Sulików przystąpiła do realizacji programu powszechnej nauki pływania 

"UMIEM PŁYWAĆ". Jest to program wdrażany przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki, adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I - III w całej 

Polsce. W programie biorą udział 2 grupy pływackie, każda po 15 osób. 

Uczestnikami zajęć nauki pływania są uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Sulikowie.  

4. Wójt Gminy Sulików podjął starania o pozyskanie środków na budowę świetlicy 

wiejskiej w Biernej, przy okazji której nastąpiłaby rozbudowa szkoły podstawowej. 

W budynku szkoły istnieje potrzeba kompleksowej rozbudowy toalet oraz 

utworzenia części świetlicowej. Brakuje sal lekcyjnych. Odbyły się spotkania z 

projektantem w sprawie opracowania projektu. W ramach planowanej przebudowy 

szkoły - tzw. „łącznik” miały zostać całkowicie wyburzony, a w jego miejscu 

powstałby nowy, większy i dwupoziomowy obiekt. 

5. II Przetarg na wyłonienie wykonawcy remontu Świetlicy w Studniskach Górnych 

nie został rozstrzygnięty z powodu wysokich kwot zaproponowanych przez dwóch 

oferentów. 

6. Remonty nieutwardzonych dróg gminnych są w trakcie, roboty remontowe na 

drogach asfaltowych na drogach gminnych zostały przeprowadzone, wysłano 

ponowne pisma do Starostwa Powiatowego o remont dróg będących w  zarządzie 

powiatu 

7. Trwa przebudowa drogi 357 na odcinku Sulików - Mała Wieś Górna. 

 

Radny Bogusław Świątek zwrócił uwagę, że naprawy dróg powiatowych przebiegają 

bardzo wolno podając przykład drogi w kierunku Platerówki. W nawierzchni drogi 

powycinane zostały dziury i przez dłuższy czas nie są podejmowane żadne działania. 

Radna Genowefa Wilczak-Raczak pytała kto został powołany do Komisji, która będzie 

rozpatrywała wnioski o dotację na wymianę źródeł ogrzewania. 

Zastępca Wójta poinformowała, że w skład Komisji wchodzą pracownicy Wydziału 

Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Sulików.  

Radny Adam Czesnakowski pytał czy została podpisana umowa na wykonanie 

dokumentacji na remont drogi gminnej w Małej Wsi Dolnej w stronę Kunowa. 

Wójt stwierdził, że nie jest pewny czy droga o której mówił radny była ujęta w pakiecie 

dróg do remontu. Było kilka dróg gminnych które wymagały wykonania projektu. 

Projekty zostały wykonane w ramach jednej umowy zawartej z firmą z Jeleniej Góry. 

Wójt wyjaśni kwestię odcinka tej drogi po sesji.  

Radny Czesnakowski stwierdził, że środki na dokumentację projektową były 

zaplanowane w ramach środków z funduszu sołeckiego. 

Wójt odpowiedział, że na końcu odcinka drogi gminnej, na granicy z Gminą Zgorzelec są 

sprzedawane działki budowlane pod budowę kolejnych nieruchomości. Należałoby 

zastanowić się nad tym czy jest to właściwy moment na remont tej drogi pod kątem 

budów, które wkrótce tam się zaczną. Asfalt może zostać wylany, a po krótkim czasie 

mieszkańcy będą występować o wydanie pozwolenia na budowę przyłącza do wodociągu 

albo przyłącze elektryczne.  

Radny Adam Czesnakowski stwierdził, że działki, o których mówi Wójt, zostały 

sprzedane już dawno. Część z nieruchomości tam powstałych posiada już przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, a gminy nie stać na to, żeby budować kolejny odcinek kanalizacji.  
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Wójt stwierdził, że jest ostatnią osobą, która nie chciałaby żeby remont tej drogi miał 

miejsce. Jednak kiedy w niedługim czasie po zakończeniu remontu drogi miałaby ona 

zostać rozkopana, byłby to po prostu wstyd.  

Radny Czesnakowski stwierdził, że większy wstyd będzie wówczas kiedy droga nie 

zostanie wyremontowana. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z pracy Wójta w okresie 

międzysesyjnym. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie (14 głosów za).  

Ad.5 

Gospodarka wodna i melioracja na terenie Gminy Sulików w związku z nowelizacją 

ustawy Prawo wodne. 

 

Pani Krystyna Milanowska – Dyrektor RZSW w Zgorzelcu omówiła zmiany jakie 

wprowadziła nowa ustawa o prawie wodnym w zakresie działalności spółek wodnych.  

Nadzór prawny nad gminnymi spółkami wodnymi nadal pozostanie w kompetencjach 

Starostwa. Zmiana nastąpiła w sposobie egzekwowania należności z tytułu 

nieuregulowanych składek członkowskich. Wydawanie decyzji i pozwoleń wodno-

prawnych pozostaje również w gestii Starostwa. Dzięki temu, że w pracach nad nowym 

prawem wodnym brał udział Krajowy Związek Spółek Wodnych, w ustawie znalazł się 

zapis mówiący o tym, że spółki wodne są beneficjentami w związku z tym mogą ubiegać 

się o dotacje z Programu Obszarów Wiejskich. Decyzje na wykonanie zbiornika wodnego 

przez osoby, które nie należą do spółki wodnej nadal będą wydawane przez Starostwo. 

Nadzór nad związkiem spółek wodnych będzie sprawował Wojewoda Dolnośląski a nie jak 

wcześniej Marszałek. Dokumentacja techniczna dotycząca rowów i obszarów 

zmeliorowanych znajduje się w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu. 

Decyzje, które wydawało Starostwo na pozwolenia wodno-prawne np. na budowę stawów 

będą teraz wydawane przez Wody Polskie. W miejscowościach, które nie należą do spółek 

wodnych jak np. Radzimów Górny, Studniska Górne decyzje np. o przebudowie rowu 

będą wydawane również przez Wody Polskie. Wzrosła również wysokość kar za 

niedopuszczenie do wykonywania prac na urządzeniach melioracyjnych.  

W kwestii bieżącej działalności Związku Spółek Wodnych Dyrektor poinformowała  

o wzroście składki członkowskiej do 32 zł od hektara fizycznego.  

W 2017 roku na terenie Gminy Sulików łącznie wykonanych zostało 12 km konserwacji  

i odbudowy rowów melioracyjnych i konserwacji urządzeń drenarskich na powierzchni 98 

ha. Został już ustalony program robót na 2018 rok, który zakłada 15 km konserwacji  

i odbudowy rowów melioracyjnych oraz konserwację 75 ha obszarów drenarskich.  

 

Radny Jerzy Marek Nowicki zgłosił potrzebę zamontowania przepustu przy rowie 

znajdującym się przed jedną z posesji w Wielichowie. Po opadach deszczu woda w rowie 

się przelewa. Radny pytał czy udrożnienie tego rowu zostało wykonane przez Spółki 

Wodne. 

 

Dyrektor wyjaśniła, że rowy przy drogach należą do ich zarządcy, w tym wypadku jest 

to Starostwo i tam należałoby zgłosić ten problem. 

 

Radny Andrzej Polowy pytał ilu mieszkańców musiałoby zadeklarować udział, żeby 

przystąpić do Spółki Wodnej.  

 

Dyrektor wyjaśniła, że większość właścicieli mających nieruchomości na określonym 

obszarze w zlewni musi się zadeklarować i przystąpić do spółki wodnej. Dyrektor podała 

przypadki miejscowości w Gminie Zgorzelec, w których początkowo mała liczba 

mieszkańców przystąpiła do spółki, a z czasem zadeklarowało się większość z nich.  
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Radny Bogusław Świątek pytał czy rada sołecka mogłaby wystąpić na zebraniu 

wiejskim z inicjatywą przystąpienia do spółki wodnej. 

 

Dyrektor odpowiedziała, że jest to możliwe, ale muszą być to właściciele nieruchomości. 

Najpierw należałoby rozeznać się czy rzeczywiście mieszkańcy są zainteresowani 

przystąpieniem. Dyrektor zasugerowała organizację spotkania, w którym mogłaby wziąć 

udział wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy.  

 

Pani Katarzyna Szmyd z Państwowego Gospodarstwa Wodnego omówiła zmiany 

wprowadzone ustawą Prawo Wodne oraz przedstawiła strukturę powstałego od 1 stycznia 

2018 roku  podmiotu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego  - Wody Polskie, który 

przejął  większość praw i obowiązków związanych z gospodarką wodną, dotychczas 

rozproszoną po różnych instytucjach. 
Pani Szmyd przedstawiła informację o warunkach uzyskania pozwoleń wodno – prawnych 

oraz przypadki, w których staje się ono wymagane. Zgodnie z ustawą Prawo wodne 

pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych 

koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób 

trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Informację tej treści 

zamieszcza się w pozwoleniu wodno -prawnym. Opłata za pozwolenie wodno-prawne 

wynosi 217 zł, jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodno-

prawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę mnoży się przez liczbę wydanych 

pozwoleń wodno-prawnych. Ponadto Pani Szmyd omówiła sytuację, w których wymagane 

jest jedynie zgłoszenie wodno-prawne. Zgłoszenia kieruje się do właściwego Nadzoru 

Wodnego, opłata wynosi 87 zł. Radni zapoznali się również z sytuacjami, w których 

pozwolenia wodno-prawne lub zgłoszenia wodno-prawne nie są wymagane. 

Pani Szmyd odniosła się również do kwestii opłat za usługi wodne, które są uiszczane 

m.in. za: 

- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych; 

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

- odprowadzanie do wód: 

 wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo 

systemy kanalizacji zbiorczej, 

 wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast; 

-pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz 

innych organizmów wodnych; 

- wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych 

organizmów wodnych. 

Opłata za usługi wodne za pobór wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, 

uzależnionej od ilości wód pobranych.  

Wysokość opłaty stałej określą Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym 

do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także 

sposób obliczenia tej opłaty. 

Opłata zmienna obliczana jest na podstawie faktycznej skali korzystania z usług wodnych 

(np. ilości pobranej wody). Również w tym wypadku jej wysokość określą Wody Polskie. 

Na nowych zasadach podmiot korzystający z usług wodnych będzie zobowiązany do 

zainstalowania urządzeń pomiarowych, z których dane będą odczytywali pracownicy Wód 

Polskich. 

W 2017 roku na terenie Gminy Sulików wykonane zostały następujące prace: 

-konserwacja koryta rzeki Włosienica na odcinku 10,1 km, 

-konserwacja koryta rzeki Czerwona Woda na odcinku 13,5 km, 

-konserwacja potoku Studzianka – 4,3 km, 

-konserwacja potoku Nieciecz – 1,4 km.  

W 2018 roku planowane są następujące prace: 

 

-roboty utrzymaniowe – wykoszenie i wygrabienie  porostu, udrożnienie koryta na 

odcinku 7,8 km koryta cieku Włosienica, 

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/n/nieruchomosci
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-roboty utrzymaniowe – wykoszenie i wygrabienie  porostu, udrożnienie koryta na 

odcinku 2.4 km koryta rzeki Czerwona Woda. 

Prace te zaplanowane zostały w III i IV kwartale 2018 roku. Pani Szmyd stwierdziła, że 

nie jest w stanie zapewnić, w jakim zakresie prace te zostaną wykonane ze względu na 

możliwy brak środków. 

 

Radna Genowefa Wilczak-Raczak pytała czy żadne prace nie zostaną wykonane  

w zakresie utrzymania koryta rzeki Czerwona Woda, które przebiega m.in. przez 

Sołectwo Miedziana, Bierna, Radzimów Górny i Dolny.  

 

Pani Katarzyna Szmyd odpowiedziała, że nie jest w stanie zagwarantować, że te prace 

zostaną wykonane w 2018 roku.  

 

Radny Adam Czesnakowski pytał kogo należy obarczyć winą, jeżeli dojdzie do powodzi 

i zalania gospodarstw położonych przy korycie rzeki.  

 

Radna Jolanta Matwiejczuk pytała czy w związku ze zmianą przepisów istnieje 

możliwość wzrostu cen za pobór wody. 

 

Pani Szmyd odpowiedziała, że istnieje taka możliwość. 

 

Radny Jerzy Marek Nowicki w nawiązaniu do wcześniejszej rozmowy na temat rowów 

przydrożnych pytał, za co płacą mieszkańcy, którzy nie są rolnikami i nie mają pól na 

których udrażniane są rowy. W Starym Zawidowie  mieszka niewielu rolników. 

Zdecydowana większość mieszkańców udrażnia rowy na swoich posesjach we własnym 

zakresie.  

 

Pani Milanowska odpowiedziała, że teren w Starym Zawidowie określa się jako 

podgórski dlatego opłata naliczana jest od hektara fizycznego. Główny rów przechodzący 

przez teren wsi jest udrażniany co roku. Gdyby nie był konserwowany również 

mieszkańcy posesji położonych wyżej mieliby problem z zalegającymi wodami.  

 

Radny Jacek Staszczuk pytał czy osadzenie każdego urządzenia w korycie rzeki 

wymaga pozwolenia wodno-prawnego. Radny pytał do kogo może wystąpić o udzielenie 

informacji czy takie pozwolenie zostało wydane na potrzebę wybetonowania koryta rzeki 

Czerwona Woda podczas przebudowy wiaduktu kolejowego na ulicy Wiejskiej w 

Sulikowie.   

 

Pani Szmyd odpowiedziała że zapytanie należy kierować do Nadzoru Wodnego  

w Zgorzelcu na ul. Maratońskiej. 

 

Radny Bogusław Świątek pytał czy budowa ozdobnego „oczka” wodnego na posesji 

wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 

 

Radny Marek Biliński prosił o doprecyzowanie czy uzyskanie takiego pozwolenia jest 

uzależnione od powierzchni. 

 

Pani Szmyd odpowiedziała, że jeżeli będzie to urządzenie wodne to pozwolenie wodno-

prawne będzie wymagane. 

 

Pani Milanowska dodała, że jeżeli właściciel będzie czerpał wodę z rowu albo z rzeki to 

powierzchnia nie ma wówczas znaczenia. Powyżej 500 m2 powierzchni wymagane jest 

zgłoszenie wodno-prawne.  

 

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że niepokojący jest brak środków na  konserwację 

koryta rzeki Czerwona Woda. W miejscowościach Miedziana i Bierna po roku koryto rzeki 

jest tak zanieczyszczone, że może stanowić zagrożenie podczas obfitych opadów. 
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Wójt podsumowując dyskusję stwierdził, że odpowiedzialnością za niekorzystne dla 

Gminy Sulików informacje radni nie powinni obarczać pracownika PGW Wody Polskie, 

który został wyznaczony do uczestnictwa w sesji. Na terenie Gminy znajdują się trzy 

ważne rzeki: Czerwona Woda, Nieciecz i Włosienica i brak środków na ich bieżące 

utrzymanie i konserwację jest bardzo niepokojący.  

 

Pani Szmyd wyjaśniła, że PGW Wody Polskie oczekuje na informacje jakimi środkami na 

bieżące utrzymanie koryt rzek będzie dysponować i na jaki zakres prac będą one 

pozwalały.  

 

Wójt stwierdził, że na terenie Gminy Sulików znajduje się sporo różnego rodzaju 

zbiorników wodnych wybudowanych przez mieszkańców na ich prywatnych posesjach. 

Zbiorniki te nie posiadają żadnej dokumentacji technicznej, ponieważ kiedy powstawały 

przepisy prawa tego nie wymagały. Przez lata zbiorniki te były wykorzystywane np. jako 

stawy hodowlane. Wójt zwrócił się z pytaniem czy w świetle nowych przepisów właściciele 

posesji, na których takie zbiorniki się znajdują, powinni obawiać się konsekwencji  

i problemów.  

 

Pani Szmyd odpowiedziała, że właściciele takich zbiorników wodnych powinni podjąć 

działania mające na celu ich legalizację. Zgłaszają się osoby, które chcą uzyskać 

pozwolenie wodno-prawne. Po dopełnieniu formalności opłaty są im naliczane od 1 

stycznia br. do momentu uzyskania pozwolenia.   

 

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał czy przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga 

rejestracji lub zgłoszenia. 

 

Pani Szmyd odpowiedziała, że jeżeli ścieki są odprowadzane w granicach własnej działki 

to oczyszczalnia nie wymaga zgłoszenia. Zgłoszenie oczyszczalni jest konieczne  

w przypadku właścicieli prowadzących działalność gospodarczą. 

 

Przewodniczący zamknął dyskusję i podziękował zaproszonym gościom za udział w 

sesji. 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwał: 

6.1 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na rok 

2018. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na 

rok 2018 została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

6.2 o zmianie uchwały nr XXXIV/290/18 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2018 r.  

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 projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała o zmianie uchwały nr XXXIV/290/18 Rady Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 

2018 r. 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 podjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

godz. 1338 – wyszła radna Jolanta Matwiejczuk. W sesji bierze udział 13 radnych.  
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6.3 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Sulików. 

 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 20. ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, 

że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu. Rada Gminy zobowiązana jest rozpatrzyć wszystkie 

nieuwzględnione uwagi wniesione do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w drodze głosowania. W załączniku nr 2 do projektu 

uchwały znajduje się rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uwagami do projektu uchwały.   

Uwaga do projektu uchwały została odrzucona jednogłośnie (13 głosów za).  

W związku z tym uwaga nie została uwzględniona. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Sulików została przyjęta jednogłośnie (13 głosów za, radna 

Jolanta Matwiejczuk nie brała udziału w głosowaniu).  

 

godz. 1340 – na sesję wróciła radna Jolanta Matwiejczuk. W sesji bierze udział 14 

radnych.  

 

6.4 zmieniająca uchwałę 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 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

6.5 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 

podjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

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

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2018 rok została podjęta 

jednogłośnie (14 głosów za). 

 

6.7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sulikowie.  

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sulikowie została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

Pytania i wnioski radnych. 

Radna Weronika Ziółkowska: 
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-poruszyła kwestię nieruchomości w Mikułowej, w której zamieszkuje ok. 40 pracowników 

z Ukrainy. Na posesji znajduje się tylko jeden pojemnik na odpady, który po jednym dniu 

jest już przepełniony. Właściciele tej nieruchomości twierdzą, że zgłosili potrzebę 

dostawienia dodatkowego pojemnika na odpady. 

-zgłosiła problem gałęzi drzew które zaczepiają o linie energetyczne przy drodze do alei 

kasztanowej w Mikułowej. 

Radna pytała również czy w związku z informacjami na temat dofinansowania do 

remontów dróg z budżetu państwa Gmina Sulików będzie mogła liczyć na wsparcie. 

 

Radny Jacek Staszczuk pytał czy będą podejmowane działania w kierunku oświetlenia 

boiska przy Szkole Podstawowej w Sulikowie.  

 

Radny Bogusław Świątek: 

-Złożył wniosek o organizację konkursu na najpiękniejszą posesję na terenie Gminy 

Sulików. Konkurs mógłby zostać rozstrzygnięty na dożynkach gminnych. Niektóre  

z nieruchomości zasługują na wyróżnienie.  

-Poinformował o gotowości Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych do wzięcia 

udziału w rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wypuszczonych zostanie 227 gołębi.  

-Zasygnalizował bardzo duże straty w uprawach rolnych. Być może pojawią się w związku 

z tym wnioski rolników o umorzenia lub rozłożenie na raty należności podatkowych. 

-Prosił o inicjatywę w sprawie stanu dróg stanowiących dojazd po pól. Za zły stan dróg 

odpowiadają w dużej mierze przedsiębiorstwa zajmujące się uprawą kukurydzy. 

 

Radny Krzysztof Gruszczyński: 

-Monitował w sprawie wystających zaworów na drodze we Wrociszowie Dolnym. 

-Pytał kiedy budynek gminny zostanie podłączony do sieci wodociągowej we Wrociszowie 

Dolnym.  

-Pytał kiedy nastąpi rozpoczęcie remontu drogi Wrociszów Dolny – Wilka.  
 
Radny Marek Biliński zwrócił się z prośbą o złożenie wniosku w Starostwie w sprawie 

remontu nawierzchni drogi Studniska Górne – Gozdanin. Kamień, który był nawożony na 

drogę powinien zostać wyrównany. Przejazd przez drogę jest utrudniony, nawet wozy 

bojowe mają trudności z przejechaniem. 

 

Radny Andrzej Polowy poruszył kwestię bieżących napraw w Świetlicy Wiejskiej w 

Radzimowie. 

 

Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

-Uzupełniając odpowiedź na pytanie radnego Adama Czesnakowskiego Wójt wyjaśnił, że 

projekt remontu drogi w Małej Wsi Dolnej będzie gotowy w połowie maja z powodu 

trudności proceduralnych niezależnych od Urzędu Gminy. Starostwo nie chce uznać tego 

zadania jako inwestycję, ponieważ jest to droga wewnętrzna.  W związku z tym na 

remont będą musiały zostać przeznaczone środki remontowe, stanowiące środki bieżące 

w budżecie Gminy, które są już mocno obciążone. Działka, na której znajduje się droga 

okazała się zbyt wąska zdaniem Starostwa, aby mogła być to inwestycja.  

-Właściciel budynku, w którym przebywa 40-osobowa grupa pracowników powinien 

zaktualizować deklarację śmieciową, ponieważ sam powinien ponosić koszty 

gospodarowania odpadami za osoby zamieszkujące jego nieruchomość. Informowanie  

o tym fakcie Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych nie spowoduje niczego poza 

odebraniem odpadów, za co koszty poniosą mieszkańcy.  

-Zgodnie z zapowiedziami na remonty dróg gminnych z budżetu państwa mają zostać 

przeznaczone środki w wysokości 5 mld zł. Są to póki co zapowiedzi i należy mieć 

nadzieję, że nie skończy się to w taki sposób jak deklaracje o podwyżkach dla 

nauczycieli, których koszty ponoszą samorządy we własnym zakresie, ponieważ na 

pokrycie tych wydatków z budżetu państwa nie wpłynęła zwiększona subwencja.  
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Radny Jacek Staszczuk dodał, że Wojewoda Dolnośląski ogłosił, że dla całego 

Województwa będzie to kwota jedynie 25 mln zł.  

 

Kontynuując Wójt stwierdził, że wspólnie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sulikowie 

i Kierownikiem Hali Sportowej rozważają w jaki sposób rozwiązać kwestię oświetlenia 

boiska przy szkole. Należy rozważyć wszelkie możliwości techniczne, jednak istnieje 

obawa że całodobowe oświetlenie przyciągnie tam osoby, które będą np. spożywały tam 

alkohol.  

-Konkurs na najpiękniejszą posesję to bardzo dobra inicjatywa. Wójt przekaże ten 

pomysł dla Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 

-Żadne wnioski odnośnie strat w rolnictwie jeszcze nie wypłynęły do Urzędu Gminy. Jeżeli 

zaistnieje taka potrzeba zostanie uruchomiona stosowna procedura i powołana komisja 

do szacowania strat. 

-Kwestia niszczenia dróg przez ciężkie pojazdy wywożące kukurydzę jest bardzo 

irytująca. Wójt niejednokrotnie sam usiłuje powstrzymać te samochody i maszyny jednak 

nie ma do tego kompetencji jak policja, która zostaje za każdym razem powiadomiona o 

konieczności częstszych patroli. 

-W sprawie kaplicy cmentarnej Wójt stwierdził, że jest zdumiony tym, że budynek o tak 

małych wymiarach (7 m x 10 m) i bardzo prostej konstrukcji miałby kosztować  700 tys. 

zł. Firmy biorące udział w przetargach wykorzystują obecną sytuację na rynku i windują 

ceny, licząc na to że samorządy przystaną na tak wygórowane oferty. Będą 

przygotowywane kolejne przetargi aby wyłonić najkorzystniejszą ofertę na miarę 

możliwości finansowych gminy. Podobna sytuacja ma miejsce w Gminie Zgorzelec, Wójt 

ogłasza tam np. piąte z kolei przetargi na wykonanie inwestycji. 

- Wykonawca  budowy sieci wodociągowej we Wrociszowie Dolnym oraz inspektor 

nadzoru wiedzą o wystających zaworach. Sprawa zostanie uregulowana wówczas, gdy 

sieć będzie ostatecznie sprawdzona przed odbiorem technicznym inwestycji.  

-Remont drogi Wrociszów Dolny – Wilka wkrótce zostanie rozpoczęty, plac budowy został 

już przekazany wykonawcy. Firma kończy inne zlecenia i w najbliższym czasie przystąpi 

do remontu drogi. 

-W kwestii drogi powiatowej Studniska Górne-Gozdanin Wójt wystąpi do Starostwa o 

wyrównanie jej nawierzchni. 

-Bieżące naprawy w świetlicach wiejskich zostały zlecone Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

do wykonania.  

 

Radna Jolanta Matwiejczuk poruszyła sprawę placu zabaw w Sulikowie, na którym 

wieczorami przesiadują osoby spożywające alkohol. Radna pytała czy teren placu zabaw 

jest w jakikolwiek sposób strzeżony.  

 

Wójt odpowiedział, że Policja otrzymała specjalne wytyczne co do patroli terenu placu 

zabaw w Sulikowie, jak i budynku w Mikułowej, o którym mówiła radna Weronika 

Ziółkowska. 

 

Radny Adam Czesnakowski stwierdził, że w związku z sytuacją na placu zabaw  

w Sulikowie zorganizowane grupy dzieci ze Szkoły Podstawowe w Sulikowie korzystają  

z placu zabaw w Małej Wsi Dolnej. 

 

Radna Genowefa Wilczak-Raczak pytała czy Kierownik Posterunku Policji  

w Zawidowie został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.  

 

W nawiązaniu do pytania radnego Bogusława Świątka Wójt odpowiedział, że absolutną 

nieprawdą jest informacja o tym, że kaplica na cmentarzu w Radzimowie miałaby znaleźć 

się w zarządzie Parafii w Radzimowie. Kaplica na cmentarzu komunalnym będzie służyła 

wszystkim bez względu na wyznanie. 
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Radny Bogusław Świątek w odniesieniu do działalności Policji stwierdził, że należy 

pochwalić to w jaki sposób i o jakich porach Policja patroluje teren gminy. Często patrole 

widoczne są nawet o 2 w nocy. 

 

Wójt potwierdził informacje o przeniesieniu Kierownika Posterunku Policji. 

 

Ad.10 

Sprawy różne: 

Przewodniczący poinformował, że terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani 

odrębnym zaproszeniem oraz przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia 

majątkowego do dnia 30 kwietnia br.  

 

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

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

Sulików. (godz.  1504) 

 

Protokołowała: 

A. Adamiak  

        Przewodniczący Rady  

             /-/ Jan Solecki  

 


