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Protokół Nr 40 

 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 29 czerwca 2018 r.  

o godz. 1100 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 XL 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. 

(Nieobecni byli radni: Karol Augustyniak, Marek Biliński, Adam Czesnakowski, Ewangelis 

Zaras) 

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.  

W związku z głównym tematem sesji Przewodniczący powitał: Tadeusza Baranek - 

Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Agnieszkę Nachotko 

– pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zgorzelcu. 

 

Przewodniczący poinformował, że do porządku obrad dzisiejszej sesji konieczne jest 

wprowadzenie zmian polegających na dodaniu w pkt. 6.7 projektu uchwały w sprawie 

nadania imienia Szkole Podstawowej w Biernej oraz w pkt. 6.8 projektu uchwały w 

sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 

2017 rok. 

Porządek dzisiejszej sesji wraz z proponowaną zmianą 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. Stan rolnictwa na terenie Gminy Sulików. 

6. Podjęcie uchwał: 

6.1 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików, 

6.2 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików, 

6.3 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy, 

6.4 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za schronienie 

osobom i rodzinom tego pozbawionym, 

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 nadania imienia Szkole Podstawowej w Biernej. 

6.8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy 

Sulików za 2017 rok.  

7. Pytania i wnioski radnych. 

8. Pytania i wnioski sołtysów. 

9. Odpowiedzi na pytania i wnioski. 

10. Sprawy różne i informacje. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany prządek obrad wraz ze zmianą. 

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za). 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  

 

Ad. 1  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący poinformował, że do projektu protokołu Nr 39 z sesji Rady Gminy 

Sulików w dniu 30 maja 2018 r. nie wpłynęły uwagi radnych. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu protokołu.  
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Protokół nr 39 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 30 maja 2018r.  został przyjęty 

jednogłośnie (11 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 dniu 27 czerwca br. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Szkole 

Podstawowej w Biernej. Protokół zostanie przedstawiony na kolejnej sesji.  

 

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania. 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte  jednogłośnie (11 

głosów za). 

 

Ad. 3 

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Wiceprzewodnicząca odczytała informację Przewodniczącego. 

 

Radni nie zgłosili uwag do informacji. 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym 

została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach: 

1.  Udział w spotkaniu „Dni Pola”- organizowanym przez Dolnośląską Izbę Rolniczą i Radę 

Powiatową ze Zgorzelca dot. prezentacji kolekcji odmian rzepaku. 

2. Udział w Zebraniu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala-Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dot. wydarzeń organizacyjno-

ekonomicznych WS- SP ZOZ Zgorzelec. 

3. Udział w spotkaniu w Weigersdorf w Urzędzie Gminy Hohendubrau poświęcone półkoloniom 

dzieci z terenu Gminy Sulików. 

4. Udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki  DIS sp. z o.o. we Wrocławiu.  

5. Udział w Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Suplaz” sp. z o.o.w Sulikowie. 

6. Udział w  Konferencji Krajowej Euroregionu Nysa w Bolesławcu. 

7. Udział w Walnym Zebraniu LGD Partnerstwo Izerskie w Gryfowie Śląskim. 

8. Udział w Zebraniu Wiejskim mieszkańców Sołectwa Mikułowa dot. informacji w sprawie 

remontu Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej oraz podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 r. 

9. Polsko-czesko-niemieckie Forum Kooperacji Firm „Energia odnawialna w turystyce i innych 

gałęziach gospodarki. Nowe trendy, marketing, odnawialne źródła energii” w Jeleniej Górze. 

10. Uroczyste spotkanie inaugurujące projekt „Rowerem wokół Gór Izerskich” w Libercu. 

11. Uroczyste otwarcie nowej drogi Wrociszów Dolny-Wilka na odcinku 1,5 km. Wartość 

wykonanych robót  budowlanych to kwota ponad 740 tys. zł z czego ponad 161 tys. Stanowiła 

dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego- zadanie pn.: „Wilka-Wrociszów Dolny 

droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 

12. Uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek OSP Bierna, 

Sulików, Studniska.  

13. Plenerowa Impreza kulturalna „Pałacowe spotkanie z historią” organizowana przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie. 

14. III Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Ruszowie. 

15. Uroczystości Długoletniego Pożycia Małżeńskiego Państwa Suty i Ciszek. 

16. Bal Gimnazjalny tegorocznych trzecioklasistów z SP Sulików im. Jana Pawła II w Sulikowie. 
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17. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w placówkach oświatowych Gminy. 

18. I Przegląd tańca organizowany Przedszkole Publiczne w Sulikowie dla dzieci z Gminy. 

19. Festyn Rodzinny w Sulikowie organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie, 

Radę Sołecką, OSP Sulików i Klub Sportowy Bazalt. 

20. Festyn rodzinny w Studniskach Górnych organizowany przez Radę Sołecka 

 

Wójt wydał następujące zarządzenia: 

1. Zarządzenie Nr II.373.2018 Wójta Gminy Sulików w sprawie zmiany zarządzenia  

Nr II.341.2018 Wójta Gminy Sulików z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia 

pracowników Urzędu Gminy Sulików do podpisywania korespondencji z zakresu administracji 

publicznej. 

2. Zarządzenie Nr II.374.2018 Wójta Gminy Sulików w sprawie powołania Inspektora Ochrony 

Danych osobowych. 

3. Zarządzenie II.375.2018 Wójta Gminy Sulików w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików 

na rok 2018. 

4. Zarządzenie Nr II.378.2018 Wójta Gminy Sulików w sprawie powołania koordynatora 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

5. Zarządzenie Nr II.379.2018 Wójta Gminy Sulików w sprawie upoważnienia Pani Wioletty 

Pawluk- Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia 

postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych. 

6. Zarządzenie Nr 380.2018 Wójta Gminy Sulików w sprawie upoważnienia Pani Wioletty 

Pawluk- Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia 

postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego 

dodatku energetycznego. 

7. Zarządzenie II.381.2018 Wójta Gminy Sulików w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 

Klubem sportowym „Bazalt” Sulików z siedzibą w Sulikowie umowy użyczenia na nieruchomość 

stanowiącą własność Gminu Sulików. 

8. Zarządzenie Nr II.382.2018 Wójta Gminy Sulików w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowań w sprawach o 

świadczenia z programu „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, 

informacji o której mowa w §10 ust. 6 programu „Dobry Start”. 

9. Zarządzenie Nr II.383.2018 Wójta Gminy Sulików w sprawie upoważnienia pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowań w sprawach o 

świadczenia z programu „Dobry Start” oraz do przekazywania informacji o której mowa w §10 

ust. 6 programu „Dobry Start”. 

 

Wójt podpisał następujące umowy: 

 

1. Umowa o współpracy przy realizacji programu „Szkolny klub Sportowy” zawarty  

z Dolnośląską Federacją Sportu. 

2. Umowa zlecenia dot. wykonania remontu dachu nad środowiskową halą sportową. 

3. Umowa dot. koszenia poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy 

Sulików. 

4. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta z Międzykomunalną 

Spółką Akcyjną Municipium. 

5. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta z Głównym Urzędem 

Geodezji i Kartografii. 

6. Umowa zawarta z Grupą Inicjatywa Gospodarcza Sp. z o.o. dot. zakupu i dostawy 

sprzętu do wyposażenia siłowni w Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Dolnych. 

7. Aneks dot. umowy nr 21.ZK.2018 zawartej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Biernej dot. 

dotacji celowej. 

8. Umowa dot. dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości, Gminy 

Sulików. 

9. Umowa zawarta z Klubem Sportowym „Bazalt” Sulików dot. umowy użyczenia 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików. 

10. Umowa zawarta z Zakładem Ogólnobudowlanym Dariusz Kryński dot. zadania pn.: 

„Zagospodarowanie terenu przed remizą w Starym Zawidowie”. 
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11. Umowa zawarta z Renovo s.c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski dot. wykonania 

zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2018 r.” 

12. Umowa zawarta z Renovo s.c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski dot. umowy 

powierzenia danych osobowych. 

13. Umowy dot. sfinansowania przez Gminę Sulików kosztów załadunku, transportu  

i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zawierane z mieszkańcami Gminy 

Sulików. 

14. Umowa zawarta z Usługi Remontowo- Budowlane i Transport dot. wykonania zadania 

pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”. 

15. Porozumienie z Krajowym Biurem Wyborczym w sprawie określenia warunków 

organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz 

zasad pokrywania kosztów ich działania. 

16. Porozumienie zawarte  z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu dot. dotacji 

na nagrody dla funkcjonariuszy pełniącą służbę prewencyjną na terenie Gminy Sulików. 

17. Porozumienie nr 127.ZK.2018 zawarte z Komendantem Powiatowym Policji w 

Zgorzelcu dot. dot. na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby 

przekraczającej normę. 

Uzupełniając treść sprawozdania Wójt poinformował, że w ramach umowy na przebudowę 

dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików zostaną przebudowane drogi w 

miejscowościach Studniska Dolne (3 odcinki w tym droga prowadząca do cmentarza), 

Radzimów Górny (3 odcinki w tym m.in. droga dojazdowa do bloków), Wrociszów Górny, 

Stary Zawidów i Sulików (2 odcinki -ul. Kwiatowa i ul. Szafirowa). Przebudowa wszystkich 

10 dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików sięgnie kwoty blisko 1,2 mln.  

Radny Bogusław Świątek w nawiązaniu do porozumień dotyczących przekazania 

środków na nagrody dla policjantów stwierdził, że nagrody są jak najbardziej 

uzasadnione ze względu na liczne patrole nawet w porze nocnej i zaangażowanie 

funkcjonariuszy w służbę, pomimo problemów kadrowych.  

Wójt dodał, że sytuacja kadrowa Posterunku Policji w Zawidowie jest bardzo zła, obecnie 

pracuje jedynie czterech funkcjonariuszy. Budzi to niepokój, wcześniejsze zamierzenia 

przekształcenia posterunku w komisariat legły w gruzach. Brak funkcjonariuszy w Policji 

to problem w całym kraju.  

Radny Krzysztof Gruszczyński w związku przekazaniem sprzętu ratunkowego dla 

jednostek OSP, pytał czy Urząd Gminy dysponuje defibrylatorem i pracownikiem 

przeszkolonym do jego używania.  

 

Wójt odpowiedział, że taki sprzęt nie znajduje się na wyposażeniu Urzędu.  

 

Radny Jacek Staszczuk pytał z czego wynika rozbieżność informacji o remontowanym 

odcinku drogi wojewódzkiej nr 357, początkowo remont miał obejmować odcinek od 

Sulikowa do skrzyżowania w Mikułowej, ostatecznie został wyremontowany jedynie 

odcinek 950 m.  

 

Wójt odpowiedział, że długość remontowanego odcinka również go zaskoczyła.  

W momencie opracowywania dokumentacji, w trakcie uzgodnień również z Urzędem 

Gminy była mowa o dłuższym odcinku. Wójt przypuszcza, że zakres prac został 

zmniejszony kiedy po przetargu okazało się, że środki będą niewystarczające. Ponadto 

wciąż obowiązują przepisy, które mówią, że na potrzeby przebudowy drogi na odcinku 

powyżej kilometra wymagane są uzgodnienia środowiskowe. Należy również przyznać, że 

nie był to jedynie remont nawierzchni asfaltowej ale cała, kompleksowa przebudowa 

drogi z wykonaniem nowej warstwy betonowej i usypaniem warstwy tłucznia i nowymi 

wbudowanymi przepustami. Zakres prac był naprawdę potężny, a efekt końcowy robi 

wrażenie.  

 

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że warto byłoby nakłonić DSDiK do kontynuacji 

remontu tej drogi. 
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Wójt odpowiedział że rozmowy w tej kwestii są prowadzone, jednak po raz kolejny 

powraca temat przekazania drogi do Osieka na rzecz gminy. DSDiK zorganizowało 

spotkanie w tej sprawie, jednak zostało ono odwołane ze względu na brak możliwości 

wzięcia w nim udziału Wójta Gminy Zgorzelec. Podjęta zostaje kolejna inicjatywa 

przekazania drogi do zarządu gminy. Jeżeli w Sejmiku Województwa podjęta zostanie 

uchwała o przekazaniu tej drogi do zarządu Powiatu, to trudno sobie wyobrazić, by droga 

została przekazana kaskadowo dla Gminy Sulików i Gminy Zgorzelec. Droga nie nosi 

znamion drogi gminnej, a jedynie drogi powiatowej ponieważ łączy dwie miejscowości. 

 

Radny Jacek Staszczuk pytał dlaczego DSDiK przygotowuje kolejne postępowanie w tej 

sprawie skoro przegrało sprawę sądową.  

 

Wójt odpowiedział, że sprawa została przegrana ze względu na błędny formalne. 

 

Radca prawny Ryszard Pietras uzupełniając wypowiedź Wójta wyjaśnił, że w pierwszej 

instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził niezgodność uchwały Sejmiku 

Województwa z prawem. Skarga kasacyjna została oddalona, w związku z tym 

uprawomocnił się wyrok WSA, który zawierał zapis o niemożności przekazania tej drogi 

na rzecz Powiatu.  

 

Wójt dodał, że rozmawiał w tej kwestii z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, 

jednak nie udało się przekonać go do odstąpienia od przekazywania drogi. Marszałek 

twierdzi, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad również przekazuje w ten sposób drogi 

do zarządu DSDiK.  

 

Przewodniczący poddał sprawozdanie pod głosowanie.  

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte 

jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Stan rolnictwa na terenie Gminy Sulików. 

 

Tadeusz Baranek - Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby 

Rolniczej w swoim wystąpieniu stwierdził, że obraz klęski suszy na terenie Gminy 

Sulików przypomina stan w ościennych gminach i w całym kraju. Sytuacja jest bardzo 

trudna. Z pozoru rośliny wyglądają przyzwoicie, jednak szczególnie w zbożach nie ma 

ziarna. Trudno określić jaka tendencja będzie się utrzymywała przy kolejnych zbiorach. 

Zapowiedzi udzielenia wsparcia rolnikom ze strony rządu nie gwarantują konkretnej 

pomocy. Prawdopodobną formą wsparcia może być np. zwolnienie z podatku, lub 

umorzenie czynszów dzierżawnych. Nie ma mowy o innej formie wsparcia rolników.  

Z obserwacji rolników straty w uprawach mogą sięgać od 50% do 80%. Zapowiada się 

ciężki okres dla rolnictwa a rząd będzie najprawdopodobniej usiłował przerzuć 

odpowiedzialność na samorządy.  

 

Agnieszka Nachotko – pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego wyjaśniła,  

że rolnik może otrzymać wsparcie, jeżeli straty w uprawach sięgną 30% produkcji rolnej. 

Rolnik wówczas może ubiegać się o kredyt z niskim oprocentowaniem. Rolnicy są jednak 

obciążeni kredytami z roku 2013 r., zaciągniętymi w związku z poprzednią suszą. 

Komisja, która pracuje na terenie Pieńska określa stan upraw jako bardzo zły. Kłosy są 

puste, albo ziarno w nich niewykształcone, rzepak jest giętki. 

 

Tadeusz Baranek dodał, że komisja powołana przez Wojewodę badając uprawy 

stwierdziła, że średnio z zebranej tony rzepaku, który był szacowany na 3 tony zebrano 

700 kg.  
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Wójt stwierdził, że z pewnością radni ustalając plan pracy na 2018 rok nie spodziewali 

się, że temat rolnictwa zostanie zdominowany problemem suszy, która dotknęła również 

Gminę Sulików.  

Wójt odniósł się do kwestii formalnych związanych z klęską suszy. Żeby oszacować skalę 

skutków klęski jaką jest susza, konieczne jest powołanie komisji, która stwierdza że ma 

ona miejsce. Komisję powołuje Wojewoda na wniosek Wójta. W skład komisji muszą 

wejść: przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej  

a także pracownik Urzędu Gminy. W mediach można usłyszeć obszerne informacje na 

temat wsparcia jakie rząd udzieli rolnikom. Niestety, nie znajduje to jednak 

potwierdzenia w przepisach, które muszą  zostać zastosowane przez komisje szacujące 

straty. Żeby uznać, że na terenie gminy występuje klęska suszy i uznać wnioski złożone 

przez rolników, muszą one spełniać szereg warunków. W 2015 roku problem suszy 

również dotknął  teren Gminy Sulików. Wówczas żaden ze złożonych wniosków nie został 

rozpatrzony pozytywnie. Komisja spędziła w terenie bardzo wiele czasu, w wyniku 

postępowania stworzyła szereg dokumentacji. Jednym z warunków jest rozmiar 

gospodarstwa, który nie może być mniejszy niż 0,1 ha jednolitych upraw. Kolejnym 

warunkiem jest poziom szkód, określony w procentach, który musi być wyższy niż 30 % 

średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym. W przypadku gdy rolnik uprawia 

różne rośliny uzyskanie wsparcia staje się bardzo trudne. Najtrudniejszym warunkiem do 

spełnienia jest stwierdzenie, że na terenie gminy nastąpiło zjawisko suszy. Zjawisko 

suszy jest monitorowane przez Instytut w Puławach, który od kwietnia na żadnej  

z kategorii gleby nie odnotował tego zjawiska. Pomimo tego, że sytuacja w rolnictwie  

i stan upraw w niczym nie odbiega od stanu jaki jest  np. na terenie Powiatu. Warunki są 

określone w bardzo rygorystyczny sposób i trudne do spełnienia. Rolnik może ubiegać się 

jedynie o kredyt na preferencyjnych warunkach a nie dotację lub odszkodowanie. Kredyt 

na odnowienie produkcji rolnej nie jest tym czego potrzebują rolnicy. Pomoc dla 

poszkodowanych gospodarstw ze strony rządu powinna być zdecydowanie mocniejsza. 

Jeżeli rząd nie uruchomi konkretnego funduszu dla rolników, ucierpią oni bardzo mocno.  

 

Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że to rolnicy najlepiej wiedzą, które z ich upraw 

najbardziej ucierpiały w wyniku suszy. Samorządy powinny pukać do wszystkich drzwi, 

żeby otrzymać wsparcie i odszkodowania dla rolników. Na terenie Starego Zawidowa 

rolnicy również narzekają na skutki suszy. Radny pytał dlaczego do tej pory nie została 

powołana komisja, która oszacuje straty na terenie Gminy Sulików. 

 

Wójt odpowiedział, że komisja może być powołana jedynie wtedy, kiedy wpłyną wnioski 

od rolników. Pierwsze trzy wnioski wpłynęły dopiero na dzień przed sesją, kolejne trzy 

wpłynęły w dniu sesji. W najbliższym czasie powołana zostanie komisja, która będzie 

szacować straty w terenie. Komisja powołana przez Wojewodę działa na przepisach 

prawa określonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa określa warunki, 

na których można uznać klęskę suszy na danym terenie. Zdaniem Wójta najbardziej 

znacząca byłaby opinia rolników, a nie tabelki według których nie są spełnione parametry 

ustalone przez Ministerstwo. Przy tak rygorystycznych warunkach trudno będzie uzyskać 

jakąkolwiek pomoc dla rolników.  

 

Radny Jacek Staszczuk  stwierdził, że na terenie Zgorzelca funkcjonowała kiedyś stacja 

meteorologiczna. Na amatorskich stronach meteorologicznych podane są dane dotyczące 

opadów deszczu, według których Gmina Sulików jest jedną z najbardziej 

poszkodowanych gmin. Radny sugerował się danymi opublikowanymi na czeskich 

portalach, według których nawet w sąsiedniej Gminie Platerówka miały miejsce obfite 

opady deszczu po których poziom wody w rzece podniósł się o 0,5 metra a w Gminie 

Sulików jedynie o centymetr. Dane tej jednak nie mają znaczenia dla przedstawicieli 

Ministerstwa, ponieważ przetwarza ono dane z większego obszaru i zostaje one 

uogólnione.  Biorąc pod uwagę takie okoliczności radny zasugerował utworzenie stacji 

meteorologicznej np. w ramach Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.  

Pomiary z tej stacji obejmującej swoim zasięgiem mniejszy teren mogłyby stanowić 

argumenty przemawiające za bardzo złą sytuacją pogodową.  
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Pan Tadeusz Baranek stwierdził, że co roku kierowane były są wnioski do Ministerstwa 

Rolnictwa w sprawie utworzenia stacji meteorologicznych na terenie każdej gminy, 

których miesięczny koszt utrzymania wynosi ok. 1.500,00 zł. Ze strony Ministerstwa brak 

jest jednak zainteresowania w tej kwestii. 

 

Radny Bogusław Świątek poinformował, że w Miedzianej od kwietnia spadło jedynie 24 

litry wody na m2. Dane te są zatrważające. W marcu miały miejsce przymrozki średnio 

ok. -8˚C. Zdaniem radnego jest to jedna z najbardziej dotkliwych klęsk dla rolnictwa. 

Radny poruszył również kwestię hodowli bydła, która stoi na przeszkodzie w otrzymaniu 

wsparcia dla rolników. Wnioski od rolników z Gminy Sulików dopiero zaczną wpływać. 

Absurdalne jest to, że wsparciem nie mogą zostać objęte trwałe użytki zielone.  

W bieżącym roku radny skosił o połowę mniej siana niż w roku ubiegłym. Inni rolnicy 

również są w takiej sytuacji. Kolejny ogromny kredyt nie jest dobrym rozwiązaniem, 

ponieważ rolnicy są już wystarczająco zadłużeni. Irytujące jest to, że wszystkie badania 

są wykonywane zza biurka.   

 

Wójt kończąc dyskusję w kwestii suszy zadeklarował, że powołana zostanie komisja 

szacująca straty w rolnictwie. Wójt stwierdził również, że liczy na to ze zapewnienia 

Wojewody o tym, że lustracja stanu upraw będzie podstawą do ubiegania się o różne 

formy wsparcia i nie będzie to jedynie kredyt preferencyjny, ale także inne formy pomocy 

ze strony państwa.  

 

Radny Bogusław Świątek zadeklarował gotowość udziału w pracach komisji szacującej 

straty w rolnictwie.  

 

Przewodniczący zamknął dyskusję i podziękował za udział w sesji zaproszonym 

gościom.  

 

Ad. 6  

6.1  w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.  

 

Radny Jerzy Marek Nowicki zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego jakie mogą być 

skutki prawne nie podjęcia przez radnych uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia 

Wójtowi. Radny stwierdził, że radni w 2014 roku ustalili wynagrodzenie Wójtowi, a przez 

cztery lata sprawdził się na tym stanowisku.  

 

Radca prawny – Ryszard Pietras wyjaśnił, że jeżeli radni nie podejmą uchwały,  

nie będzie jej w obiegu prawnym, w związku z tym nie zostanie zbadana przez 

Wojewodę. Niewątpliwie, jeżeli nie wpłynie do Wojewody uchwała o zmianie poziomu 

wynagrodzenia, wystąpi on z zapytaniem czy taka uchwała była przez radnych 

procedowana. Nie podjęcie uchwały ma niejasne skutki prawne, być może będą się one 

krystalizowały w miesiącach lipiec-sierpień. Sankcje wobec radnych z pewnością nie będą 

występować. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym do 

kompetencji radnych należy ustalanie poziomu wynagrodzenia Wójta. Gdyby 

wynagrodzenie było ustalane po raz pierwszy, z pewnością radni musieliby je ustalać 

zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników 

samorządowych. Trudno określić jakie będą dalsze rozstrzygnięcia prawne w tym 

zakresie. Rozporządzenie obniżające wynagrodzenie samorządowcom w trakcie trwania 

kadencji narusza zasadę ochrony praw nabytych. Wynagrodzenie Wójta może zostać 

obniżone uchwałą rady w każdym momencie, jednak w takim wypadku wójt mógłby 

odwołać się, lub złożyć skargę na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Obecnie prawo to również zostało wyłączone. Rozporządzenie obniżyło poziom 

wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów i prezydentów o 20%. Aby został 

dopełniony obowiązek zawarty w rozporządzeniu radnym został przedłożony projekt 

uchwały w tej sprawie.  

 



8 
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików 

została odrzucona jednogłośnie, 11 głosami przeciwnymi.  

 

Zastępca Wójta dodała, że kiedy wyjaśnią się wątpliwości co do podjętej przez radnych 

decyzji, to najprawdopodobniej konieczne będzie ponowne przedłożenie projektu uchwały 

lub zacznie obowiązywać rozporządzenie. Zastępca poinformowała również, że z 

pewnością zwróci się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii na temat 

sposobu naliczania wynagrodzenia Wójtowi Gminy.  

 

6.2 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików, 

Radni  nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików 

została przyjęta 8 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  

 

6.3 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy, 

Radni  nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy została 

przyjęta jednogłośnie (11 głosów za).  

 

6.4 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za schronienie 

osobom i rodzinom tego pozbawionym. 

Radni  nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za schronienie 

osobom i rodzinom tego pozbawionym została przyjęta jednogłośnie (11 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 została przyjęta 

jednogłośnie (11 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 przyjęta 

jednogłośnie (11 głosów za).  

 

6.7 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biernej. 

Radny Andrzej Polowy zwrócił uwagę na konieczność zapobiegnięcia zdublowania 

sztandarów SP Bierna i SP Sulików. 

Radny Krzysztof Gruszczyński pytał czy Urząd Gminy Sulików posiada sztandar.  

 

Wójt odpowiedział, że Urząd nie posiada sztandaru.  

 

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że radni powinni podjąć inicjatywę wsparcia 

Szkoły w Biernej w zakresie sztandaru i organizacji uroczystości, na którą radni zostaną 

zaproszeni.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biernej została przyjęta 

jednogłośnie (11 głosów za).  
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6.8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy 

Sulików za 2017 rok.  

Radni  nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy 

Sulików za 2017 rok została przyjęta jednogłośnie (11 głosów za).  

 

Ad. 7  

Zapytania radnych. 

Radny Andrzej Polowy pytał o możliwość przeznaczenia środków z budżetu Gminy na 

częściowy remont drogi gminnej nr 20 w Radzimowie Dolnym, żeby zapobiec dalszemu 

niszczeniu. Konieczne jest załatanie dziur, przez które asfalt będzie niszczał. Radny prosił 

także o nawiezienie kamienia na drogi gminne i wewnętrzne. 

Wójt odpowiedział, że nawierzchnia drogi o której mówił radny zostanie naprawiona. 

Radna Jolanta Matwiejczuk poruszyła kwestę remontu łącznika ulic Krótkiej i Górskiej. 

Mieszkańcy wnioskowali o remont tej nawierzchni.  

 

Wójt odpowiedział, że kompleksowy remont tej drogi będzie możliwy dopiero  

w przyszłym roku. 

 

Radny Jerzy Marek Nowicki: stwierdził, że kilka jego uwag zgłoszonych do 

pracowników Urzędu Gminy nie zostało uwzględnionych. Radny zgłaszał te uwagi 

pracownikom w terenie.  

Ponadto radny zwrócił uwagę na konieczność wykoszenia poboczy drogi prowadzącej do 

posesji ciężko chorego mieszkańca Starego Zawidowa do którego często przyjeżdża 

pogotowie, aby ułatwić dojazd. 

 

Wójt stwierdził, że Starostwo zaczęło kosić pobocza dróg powiatowych niedawno, 

pomimo wielokrotnych monitów ze strony Urzędu. A pobocze, o którym mówił radny  

z pewnością zostanie wykoszone. 

 

Radna Genowefa Wilczak – Raczak pytała jak wygląda kwestia budowy kaplicy na 

cmentarzu w Radzimowie Górnym. 

 

Wójt odpowiedział, że został ogłoszony trzeci przetarg na budowę kaplicy i tym razem 

spodziewa się że wykonawca zostanie wyłoniony. 

 

 

Ad. 8 

Pytania i wnioski sołtysów. 

Sołtysi Stanisław Zasadziński i Ryszard Kurasiewicz mówili o konieczności 

wyrównania i utwardzenia dróg gminnych. (Sołtysi nie podali numerów dróg). 

 

Wójt odpowiedział, że spotka się z sołtysami w terenie, aby zapoznać się ze stanem tych 

dróg. 

 

Sołtys Ryszard Kurasiewicz mówił o braku miejsca na zajęcia dla dzieci z powodu 

zamknięcia Świetlicy z powodu planowanego remontu. Rodzice dopytują się kiedy 

Świetlica zostanie ponownie otwarta.  

 

Wójt stwierdził, że w każdej chwili może znaleźć się wykonawca, który przystąpi do 

remontu.  
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Sołtys Stanisław Zasadziński poinformował, że zgłosił się wykonawca, który chciałby 

podjąć się remontu Świetlicy Wiejskiej w Skrzydlicach. 

 

Wójt odpowiedział, że omówi ten temat z Sołtysem kiedy spotkają się w terenie  

w kwestii dróg.  

 

Radna Genowefa Wilczak-Raczak poinformowała, że u pracownika zajmującego się 

gospodarką odpadami w Urzędzie Gminy Sulików dostępny jest harmonogram wywozu 

odpadów wielkogabarytowych. 

 

Ad. 10 

Sprawy różne: 

1) Radny Andrzej Polowy zaprosił wszystkich obecnych na festyn w Radzimowie 

Dolnym w dniu 30 czerwca w sobotę.  

2) Radny Jerzy Marek Nowicki poinformował, że przekazał Wójtowi listę mieszkańców 

z ulicy Starozawidowskiej, którzy wnioskują o montaż progów zwalniających na nowej 

nawierzchni drogi. 

3) Wójt poruszył kwestię zgłoszenia sołectw do konkursu na najpiękniejszy winiec 

dożynkowy w ramach dożynek organizowanych przez Starostwo Powiatowe. 

4) Wójt poinformował, że w związku z koniecznością uchwalenia regulaminu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, który jest obecnie konsultowany pod względem merytorycznym 

i formalno-prawnym konieczne będzie zwołanie sesji nadzwyczajnej w miesiącu lipcu 

lub na początku sierpnia. 

5) Wójt zaprosił wszystkich obecnych na Dożynki Gminne, które zaplanowane zostały  

w dniu 2 września na Placu Wolności w Sulikowie.  

6) Radny Bogusław Świątek zasygnalizował, że Prezes DIR oraz dwóch innych 

rolników zagwarantowało pomoc w naprawie dwóch odcinków dróg dojazdowych do 

pól w postaci użyczenia sprzętu. 

7) Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji w miesiącu wrześniu 

radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem. W przypadku konieczności 

zwołania sesji nadzwyczajnej zostaną Państwo poinformowani w ustawowym terminie.  

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

Sulików, Przewodniczący zamkną XL w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików 

(godz. 1235).  

        Przewodniczący Rady  

           /-/ Jan Solecki  

 

Protokołowała: 

A.Adamiak  

 

 

 


