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Protokół Nr 39 

z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 1310   

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.  

 

Sesję otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.   

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy 

Sulików otworzył XXXIX sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.  

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

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

(Nieobecni byli radni: Karol Augustyniak, Marek Biliński, Józef Ziomek) 

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę 

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

oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich  

i wszystkich gości przybyłych na sesję.  

 

Przewodniczący przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącej Genowefie Wilczak – 

Raczak. 

 

Wójt wraz z Przewodniczącym Rady złożył podziękowania za długoletnią pracę dla Pani 

Doroty Świątek, która zakończyła pracę na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sulikowie.  

 

Pani Dorota Świątek złożyła podziękowania za współpracę przy realizacji zadań 

statutowych GOPS, współpracownikom, pracownikom Urzędu Gminy Sulików, radnym, 

sołtysom, przedstawicielom Policji, służby zdrowia, szkół, jednostek ochotniczych straży 

pożarnych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczególne 

podziękowania Pani Świątek  skierowała do Wójta Roberta Starzyńskiego i Zastępcy 

Wójta Elżbiety Piotrowskiej za okazaną życzliwość i wyrozumiałość podczas współpracy. 

 

Wójt przedstawił Panią Wiolettę Pawluk, która będzie pełnić funkcję Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Porządek sesji przedstawiał 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. Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za 2017 rok: 

   5.1 Wystąpienie Wójta i prezentacja multimedialna. 

5.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2017 rok. 

5.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Sulików. 

6. Podjęcie uchwał: 

6.1. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Rowerem 

po granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych", 

6.2 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego 

do Rady Powiatu Zgorzeleckiego 

6.3 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sulikowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików, 

6.4 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu, 

6.5 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, w drodze przetargu, 

6.6 w sprawie zasad udzielania dotacji  celowej na rzecz spółek wodnych, trybu 

postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich 

rozliczania, 
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6.7 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, 

6.8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików, 

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

7. Pytania i wnioski radnych. 

8. Pytania i wnioski sołtysów. 

9. Odpowiedzi na pytania i wnioski. 

10. Sprawy różne i informacje. 

 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 

Przystąpiono d realizacji porządku obrad.  

 

Ad. 1 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do projektu protokołu Nr 38 z sesji Rady 

Gminy Sulików w dniu 25 kwietnia 2018 r. nie wpłynęły uwagi radnych. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt protokołu Nr 38. 

Protokół nr 38 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 25 kwietnia 2018r.  został przyjęty 

jednogłośnie (12 głosami za). 

 

Ad. 2 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji. 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że bezpośrednio przed sesją odbyło się wspólne 

posiedzenie komisji stałych. Podczas posiedzenia radni zapoznali się z projektami uchwał 

na dzisiejszą sesję oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2017 

rok.   

Ponadto w dniu 25 kwietnia po sesji Rady Gminy Sulików, Komisja Budżetu i Finansów 

spotkała się z przewodniczącymi rad sołeckich.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – radna Jolanta Matwiejczuk 

przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji.   

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w dniu 10 maja odbyło się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Andrzej Polowy przedstawił protokół z 

posiedzenia.   

 

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania. 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie (12 

głosów za). 

 

Ad. 3 

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący przedstawił informację.  

Radni nie zgłosili uwag do informacji. 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym 

została przyjęta jednogłośnie (12 głosów za). 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie  z międzysesyjnej działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z międzysesyjnej działalności Wójta. 

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach: 

1. Udział w Gminnych Obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

2. Udział w Konwencie Gmin Przygranicznych z Saksonii i Dolnego Śląska w Muzeum 

Śląskim w Göerlitz. 
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3. Udział w uroczystym rozpoczęciu Rozbudowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w ZGiUK  Lubań o infrastrukturę podstawową do 

przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych.  

4. Udział w V Dolnośląskim Kongresie Samorządowym w dniu 18 maja 2018 r. we 

Wrocławiu, na którym omawiano kondycję samorządu terytorialnego w kontekście 

historycznych przemian oraz bieżących uwarunkowań społeczno-politycznych. 

Odbyły się dyskusje w 3 blokach tematycznych: "Suwerenna Polska - silny 

samorząd. Samorząd podstawą rozwoju państwa." "Polityka prorodzinna na 

Dolnym Śląsku" "100 lat praw wyborczych Polek - rola i pozycja kobiet w 

samorządzie.” 

5. Koncert pn. „Wśród Bliskich” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. 

6. Gminne Zawody Strażackie w Miedzianej. 

7. Przegląd zespołów Ludowych „Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie” 

organizowane przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela 

Pogranicze ,Gminny Ośrodek Kultury i Gminę Sulików”. 

8. Udział w Walnym Zgromadzeniu  Związku Gmin Zgorzelec na którym udzielono 

absolutorium Zarządowi Związku.  

9. Konferencja pn.” Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju 

lokalnego” organizowana przez Marszałka i Geodetę Województwa Dolnośląskiego 

we Wrocławiu. 

10.  Udział w spotkaniu w Niesky z przedstawicielami partnerskiej Gminy 

Hohendubrau  sprawie uzgodnienia szczegółów projektów złożonych do 

Euroregionu Nysa dot. wspólnych przedsięwzięć.  

11. Walne Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej związane z udzieleniem 

absolutorium.  

12. Objęcie patronatem Konkursu Wiedzy o Ignacym Janie Paderewskim w 

Państwowej Szkole Muzycznej w Zgorzelcu. 

13. E-usługi. W trakcie wdrażania są systemy elektronicznego obiegu dokumentów, 

zostały wdrożone systemy dziedzinowe, kadry i płace, dzierżawy i najem, 

cmentarze, obsługi zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pozostały systemy 

dedykowane mieszkańcom. Pracownicy przechodzą szkolenia z obsługi tych 

programów. Do wydania w 2018 r. pozostała kwota 995 tys. zł. 

14. Udział w spotkaniu polsko- czeskim w Starostwie Lubańskim dotyczącym projektu 

„Rowerem wokół gór Izerskich”. 

15. Gmina Sulików otrzymała dofinansowanie do budowy ścieżek rowerowych w 

ramach dwóch projektów programu INTERREG Republika Czeska –Polska. W 

ramach zadania Witka-Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-

czeskiego” dofinasowanie UE wynosi 493 481 zł a koszt zadania 580 tys. ( wkład 

własny 87 tys.) W ramach zadania „ Rowerem wokół Gór Izerskich” 

dofinansowanie wynosi 606 664 zł a koszt całkowity 713 tys. ( wkład własny 107 

tys.) 

16. Spotkanie przedstawicieli Gmin uczestniczących w projekcie "Rowerem po granicy 

- transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych" z przedstawicielami Instytutu 

Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu. Projekt pilotowany przez ZGZZ. 

17. Udział w Konferencji we Wrocławiu pn.: „Klastry Energii na Dolnym Śląsku - 

możliwości i kierunki  rozwoju.” 

18. Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności 

Energetycznej, w którym uczestnikiem jest Gmina Sulików,  uzyskał tytuł Klastra 

Roku 2017 w ramach Konkursu organizowanego przez Fundację Promocji 

Kształcenia oraz uzyskał certyfikat pilotażowego klastra energii z wyróżnieniem w 

pierwszym konkursie Ministerstwa Energii. Oznacza to, że uczestniczyć będziemy 

w gronie zespołu ekspertów pracujących przy Ministrze Energii w celu 

wypracowania najlepszych praktyk służących rozwojowi lokalnych rynków energii.  

 

Wójt wydał następujące zarządzenia: 

1. Zarządzenie Nr II.362.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia 2018 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2018. 
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2. Zarządzenie Nr II.363.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2018 r.  

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz o 

udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 

roku. 

3. Zarządzenie Nr II.364.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie 

sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2017 rok. 

4. Zarządzenie Nr II.366.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 maja 2018 r.  

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Biernej w przypadku jego nieobecności. 

5. Zarządzenie Nr II.367.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie 

upoważnienia Pani Wioletty Pawluk- p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji 

administracyjnych. 

6. Zarządzenie Nr II.369.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 11 maja 2018 r.  

w sprawie powołania Komisji w pisemnym postępowaniu na wybór Agenta emisji 

obligacji Gminy Sulików. 

7. Zarządzenie  Nr II.370.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 maja 2018 r.  

w sprawie upoważnienia Pani Wioletty Pawluk- p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

8. Zarządzenie Nr II.371.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 maja 2018 r.  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2018. 

9. Zarządzenie Nr II.372.2018 Wójta Gminy Sulików s wprawie powołania Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

Wójt podpisał następujące umowy: 

1. Umowa o powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta z Rekord SI Sp.  

z  o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. 

2. Umowa Użyczenia Nr 77.PG.2018 zawarta z Sołectwem Studniska Dolne dot. 

użyczenia sprzętu muzycznego. 

3. Umowa Nr 80.GO-GN.2018 zawarta z Panią A.H.C dot. dzierżawy Nieruchomości  

z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików. 

4. Umowa Nr 81.GO-GN.2018 zawarta z Panem A.G.S. dot. dzierżawy Nieruchomości 

z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików. 

5. Umowa Nr 82.GO-GN.2018 zawarta z Panią T.S. dot. dzierżawy Nieruchomości  

z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików. 

6. Umowa Nr 83.GO-GN.2018 zawarta z panem J.D. dot. dzierżawy Nieruchomości  

z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików. 

7. Umowa Nr 84.GO-GN.2018 zawarta z panią Z.L. dot. dzierżawy Nieruchomości  

z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików. 

8. Umowa Nr 85.GO-GN.2018 zawarta z Panem A.M. dot. dzierżawy Nieruchomości  

z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików. 

9. Umowa Nr 86.GO-GN.2018 zawarta z Panem P.P. dot. dzierżawy Nieruchomości  

z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików. 

10. Umowa zlecenia Nr 87.USC/GKPA.2018 zawarta z panią G.B.  dot. sporządzania 

wywiadów środowiskowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz na prowadzenie punktu Informacyjno- 

Konsultacyjnego. 

11. Umowa Nr 88.GO-GN.2018 zawarta z Panem W.Z.S. dot. najmu lokalu 

użytkowego nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości. 

12. Porozumienie Nr 89.OS.2018 zawarta z Gminą Miejską Zawidów w sprawie 

wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielania zamówienia publicznego. 

13. Umowa Nr 90.GO-GN.2018 zawarta z panią W.B. dot. dzierżawy Nieruchomości  

z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików. 

14. Aneks Nr 1 do umowy Nr 59.PG.2018 z dnia 23 marca 2018 r. o wsparcie 

realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Spotkania łączą pokolenia”. 
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15. Umowa dotacji Nr 3146.33.1.128/2018 zawarta z Wojewodą Dolnośląskim dot. 

dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 

charakterze socjalnym w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do 

edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 

16. Aneks Nr 1 do umowy Nr IW-ZP.56.2018 zawarta z panem Rafałem Nowoszą, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ZOBUD” dot. zadania pn.: 

„Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na 

terenie Gminy Sulików”. 

17. Aneks do umowy zlecenia Nr 17.USC.2018. 

18. Umowa Nr 91.GO-GN.2018 zawarta z panem M.B. dot. dzierżawy Nieruchomości z 

Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików. 

19. Umowa Nr 92.IN.2018 zawarta  z ERDE- Projekty i Nadzory Budowlane dotyczącą  

 zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej  

Nr 109800D w Małej Wsi Dolnej”. 

20. Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Nr 93.AD.2018 zawarta z Gminą 

Miejską Bolesławiec. 

21. Umowa Nr 94.IW-ZP.2018 zawarta z Panią Wioletą Nowacką-Daniłów, 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „AMELUX” dot. zadania pn.: 

„Projekt docelowej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej ul. Zgorzeleckiej w 

Sulikowie”. 

22. Umowa  Nr 95.IW_IR.2018 zawarta z „Firmą Produkcyjno-Usługowo-Budowlaną” 

dot.  zadania pn.: „ Budowa wspólnego WC w budynku mieszkalnym Bierna 

130”. 

23. Umowa Nr 96.IW-IR.2018 zawarta z „Firmą Produkcyjno-Usługowo-Budowlaną” 

dot. zadania pn.: „ Remont budynku Radzimów Górny nr 54”. 

24. Umowa użyczenia Nr 97.PG.2018 zawarta z Sołectwem Radzimów Dolny  

w sprawie użyczenia nieodpłatnie sprzętu sportowego na czas nieokreślony, tj. 

od dnia 24 maja. 

25. Umowa sponsoringu Nr 98.PG.2018 zawarta ze Stowarzyszeniem Automobilklub 

Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu w sprawie ustalenia warunków promocji 

Sponsora podczas Samochodowego Rajdu Rodzinnego „O uśmiech dziecka” w 

dniu 10 czerwca 2018 r. 

26. Umowa zawarta z Dolnośląską Federacją Sportu- operator Wojewódzki program 

Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” dot. współpracy ww. 

programu. 

 

Wójt przedstawił w prezentacji zdjęcia z przebiegu remontu drogi Wilka-Wrociszów Dolny 

oraz remontu drogi na ulicy Starozawidowskiej. Ponadto Wójt poinformował, że został 

rozstrzygnięty przetarg na remont dróg gminnych w Sulikowie, Starym Zawidowie, 

Radzimowie, Studniskach. Wójt poinformował również, że zostały przesunięte środki na 

wykonanie projektu na remont drogi w Małej Wsi Dolnej, o której radny Adam 

Czesnakowski wspominał na ostatniej sesji. Wybrany został wykonawca remontu 

Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej.  

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za 2017 rok: 

 

Ad. 5.1 

Wystąpienie Wójta i prezentacja multimedialna. 

Wójt przedstawił prezentację multimedialną na temat działań podjętych przez Gminę 

Sulików w 2017 roku. 

 

Ad. 5.2  

Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2017 rok.  
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Wiceprzewodnicząca poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Sulików za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminy Sulików za 2017 rok zostały 

omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych oraz na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Wójt przedstawił informację w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Sulików za 2017 rok,  sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2017 rok oraz 

informacji o stanie mienia Gminy Sulików.  

 

Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę Nr I/128/2018 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy za 2017 rok. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulików 

za 2017 rok.  

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały.  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2017 rok została przyjęta  jednogłośnie.  

(12 głosów za).   

 

Ad. 5.3 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Andrzej Polowy przedstawił wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Sulików za rok 2017. 

 

Wiceprzewodnicząca odczytała uchwałę Nr I/144/2018 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Sulików za 2017 rok. 

 

Przystąpiono do głosownia nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Sulików.  

 

Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików, została przyjęta 11 

głosami za, przy 1 głosie przeciwnym.  

 

Wójt podziękował radnym za przyznanie absolutorium i po raz kolejny za okazane 

zaufanie. Wójt podkreślił znaczącą rolę samorządu, która najczęściej nie jest dostrzegana 

i doceniania. Silne państwo to silny i dobrze zorganizowany samorząd. Działalność 

samorządu jest utrudniona przez brak odpowiedniego wsparcia i zainteresowania ze 

strony rządu, który nakłada na gminy coraz więcej obowiązków i zobowiązań. Przykładem 

może być deklaracja podwyżek dla nauczycieli na które rząd nie zabezpieczył środków w 

subwencji oświatowej. Środki musiały znaleźć gminy we własnych budżetach.  

Wójt stwierdził, że nie uzyskałby absolutorium bez wsparcia swoich współpracowników  

w Urzędzie Gminy a także w jednostkach organizacyjnych.  Wójt skierował szczególne 

podziękowania do Skarbnik Gminy - Marii Maciaszek za ogromny wkład pracy nad 

budżetem gminy i zapanowaniem nad licznymi wydatkami. 

Wójt podziękował również Zastępcy Wójta – Elżbiecie Piotrowskiej, której ogromna praca 

jest niezbędna, aby Urząd Gminy funkcjonował prawidłowo.  
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Wójt dodał również, że należy docenić aktywną pracę i zaangażowanie radnych Gminy 

Sulików, które pozwala na  zgodną współpracę i realizację kolejnych inwestycji.  

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwał: 

6.1. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Rowerem po 

granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych.” 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. 

"Rowerem po granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych została podjęta 

jednogłośnie (12 głosów za). 

 

6.2 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do 

Rady Powiatu Zgorzeleckiego. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego 

do Rady Powiatu Zgorzeleckiego została podjęta jednogłośnie (12 głosów za). 

 

6.3 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sulikowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sulikowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików została 

podjęta jednogłośnie (12 głosów za). 

 

6.4 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu została 

podjęta jednogłośnie (12 głosów za). 

6.5 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, w drodze przetargu. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, w drodze 

przetargu została podjęta jednogłośnie (12 głosów za). 

 

6.6 w sprawie zasad udzielania dotacji  celowej na rzecz spółek wodnych, trybu 

postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji  celowej na rzecz spółek wodnych, trybu 

postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania 

została podjęta 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

6.7 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny została podjęta 11 

głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. 
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6.8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików została 

podjęta jednogłośnie (12 głosów za).  

 

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

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

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

jednogłośnie (12 głosów za).  

 

Ad. 7 

Pytania i wnioski  

Radna Edyta Sawiniec poruszyła sprawę niewykoszonych poboczy dróg powiatowych, 

które zagrażają użytkownikom drogi. Drogi nie były w tym roku koszone. 

 

Wójt wyjaśnił, że pobocza dróg gminnych zostały już wykoszone. W kwestii dróg 

powiatowych Wójt wystąpił z pismem do Starostwa o uporządkowanie poboczy. Pobocza 

przy drodze wojewódzkiej zostały wykoszone w dniu sesji. 

 

Radna Weronika Ziółkowska mówiła o konieczności uzupełnienia oznakowania 

drogowego w Radzimowie, które wskazywałoby kierunek do Zawidowa i innych 

miejscowości.  

 

Radny Andrzej Polowy wyjaśnił, że oznakowanie, o którym mówi radna jest ustawione, 

ale przez remont drogi wojewódzkiej kierowcy mogą być zdezorientowani. 

 

Radna Ziółkowska sygnalizowała bardzo niedbałą naprawę dróg powiatowych  

w Mikułowej. 

 

Radny Adam Czesnakowski mówił o konieczności uregulowania poboru wody  

z wodociągu gminnego przez jednostki OSP podczas ćwiczeń przed zawodami. Strażacy  

powinni pobierać wodę z ostatnich hydrantów na sieci wodnej. Po gwałtownym poborze 

wody, woda bardzo mętnieje i nie nadaje się do spożycia.  Pracownik Spółki SUPLAZ po 

jednym telefonie przeczyścił sieć i problem został rozwiązany ale poza tym tak duży 

pobór wody to ogromne koszty. 

 

Wójt w odniesieniu do uwagi radnego stwierdził, że czasami słyszy się opinie, że woda  

w Gminie Sulików jest brudna i nie nadaje się do picia, co wcale nie jest prawdą. Jednym 

z powodów, dla których woda ma ciemniejszy, żółty kolor jest pobór dużej ilości wody  

z długo nieużywanego hydrantu. W tym kontekście Wójt odniósł się do plotki, która 

krążyła na facebooku i między mieszkańcami co do jakości wody m.in. w Małej Wsi 

Górnej. W chwili pomiaru woda miała przekroczoną liczbę jednostek manganu. 

Rozporządzenie regulujące zawartość składników w wodzie pitnej określa maksymalną 

ilość manganu do 50 jednostek. Zawartość manganu w wodzie jest bardzo rygorystycznie 

przestrzegana. Początkowo podczas pomiarów poziom manganu wyniósł 300 jednostek a 

następnie spadł do 76. W opinii specjalistów woda, która ma przekroczony poziom 

manganu nadaje się do spożycia, nawet jeżeli jego poziom wynosi 1000 jednostek. Siła 

informacji przekazywanych za pośrednictwem internetu jest jednak bardzo duża. 

Obecność manganu w składzie wody jest związana z tym, że woda pobierana jest z 

głębinowego źródła. Kiedy doszło do wzrostu poziomu manganu Spółka SUPLAZ miała 

problemy techniczne, dlatego doszło do chwilowego przekroczenia tego składnika. Nie był 

to jednak powód do niepokoju. Ostanie pomiary potwierdzają, że woda jest jak 

najbardziej zdatna do spożycia.  
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Radny Adam Czesnakowski mówił również o konieczności zagospodarowania budynku 

po szkole podstawowej w Studniskach Dolnych, który bardzo niszczeje. 

 

Wójt odpowiedział, że Fundacja która przejęła budynek od Gminy po trzech latach 

zaczęła go remontować. Zdaniem Wójta środki, które posiada Fundacja nie będą w stanie 

zapewnić kompleksowego remontu, jednak widoczny jest już znaczny postęp. Nie ma 

obecnie pomysłu na dalsze zagospodarowanie budynku pozostającego w zarządzie 

Gminy. Wójt wyraził zgodę na przechowywanie w budynku łóżek rehabilitacyjnych, które 

pozyskała jedna z mieszkanek. Kiedy informacja o przechowywaniu łóżek 

rozpowszechniła się doszło do włamań do budynku. Budynek po zamknięciu szkoły nie 

był zniszczony i ten stan nadal się utrzymuje. Kompleksowy remont budynku wyniósłby 

około 1  mln zł.  

 

Radny Czesnakowski zasugerował, że warto byłoby rozważyć wystawienie budynku na 

sprzedaż.  

 

Wójt stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie aby przekazać budynek do sprzedaży, 

jednak z doświadczenia wie, że wielopokojowe, poszkolne  budynki nie cieszą się 

zainteresowaniem. Przykładem jest budynek po gimnazjum na ul. Nowe Miasto, 

wystawiony za kilkadziesiąt tysięcy złotych.  

 

Radna Edyta Sawiniec stwierdziła, że wspólnie z radą sołecką rozważali możliwości 

zagospodarowania budynku. Pojawił się pomysł wykorzystania go jako dom opieki nad 

osobami starszymi. Potencjalnych kupców odstrasza wkład finansowy, który trzeba 

włożyć w remont oraz to, że budynek jest zabytkowy. 

 

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał, czy dopuszczalne jest umieszczenie w treści uchwał 

nazwisk osób, które np. wydzierżawiają nieruchomości należące do Gminy w związku z 

nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.  

 

Radca prawny Ryszard Pietras stwierdził, że imion i nazwisk w treści uchwał nie 

powinno się wpisywać. Wojewoda stoi jednak na stanowisku, że w treści uchwały 

powinny zostać wpisane osoby, których uchwała dotyczy. Zdaniem mecenasa podawanie 

danych w uchwałach nie będzie stało w sprzeczności z przepisami o ochronie danych  

osobowych. Osoba składając wniosek o wyrażenie zgody np. na sprzedaż nieruchomości 

w drodze bezprzetargowej ujawnia swoje dane. Radni głosując nad uchwałą muszą 

wiedzieć czy zostały spełnione przesłanki pozwalające na sprzedaż bezprzetargową.  

Dane wnioskodawcy zostaną wiec ujawnione na posiedzeniu komisji lub sesji. Dane 

można anonimizować publikując uchwały w biuletynie informacji publicznej. Nie ma 

jednak możliwości ograniczenia dostępu radnych do informacji kto nabywa nieruchomość 

na terenie Gminy w drodze bezprzetargowej.  

 

Radny Krzysztof Gruszczyński zgłosił potrzebę ustawienia luster na terenie Sołectwa 

Wrociszów Dolny na przeciwko kapliczki i naprzeciwko wyjazdu z Wilki. 

 

Radny Bogusław Świątek zgłosił potrzebę przycięcia gałęzi drzew nad drogą 

powiatową w Miedzianej. Radny zasugerował również aby zwrócić uwagę mieszkańcom 

posesji, na których znajdują się drzewa, aby uporządkowali gałęzie wystające na drogi. 

Radny zasygnalizował problem suszy, która będzie skutkowała prawdopodobnymi 

stratami w uprawach rolnych.  

Ponadto radny monitował w sprawie uporządkowania działki nr 20 w obrębie Miedzianej. 

Działka znajduje się w zarządzie Starostwa.  

 

Wójt stwierdził, że podobny problem z drzewami, których gałęzie wystają na drogę ma 

miejsce w Małej Wsi Górnej, gdzie drzewa zostały posadzone przy samej drodze.   
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Ad. 10 

Sprawy różne: 

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

poinformowani odrębnym zaproszeniem.  

2) Radna Edyta Sawiniec zaprosiła wszystkich na festyn rodzinny w Studniskach  

w sobotę 3 czerwca w Studniskach.  

 

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

Sulików, Wiceprzewodnicząca zamknęła XXXIX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy 

Sulików (godz. 1512). 

 

                Wiceprzewodnicząca Rady  

              /-/ Genowefa Wilczak-Raczak   

 

Protokołowała: 

A.Adamiak   

 

 


