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Protokół Nr 41 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików  

w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godz. 1300  

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików  

 

Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy. 

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

Sulików otworzył XLI sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.  

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

uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. 

(Nieobecny był radny Karol Augustyniak). 

Przewodniczący powitał: Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę 

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

Sulików. 

 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 30 lipca br.  do Przewodniczącego Rady 

Gminy Sulików wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady 

Gminy Sulików.  

We wniosku Wójt wniósł o ujęcie w porządku obrad: 

1. Podjęcie uchwał: 

1.1 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania, 

1.2 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

za schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym, 

1.3 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy Sulików, 

1.4 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 

na terenie gminy Sulików. 

 

Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku sesji. 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji nadzwyczajnej. 

 

Ad. 1   

Podjęcie uchwał. 

1.1 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

 

Zastępca Wójta przystępując do omówienia projektów uchwał zaznaczyła, że wszystkie 

przedłożone projekty uchwał są terminowe, stąd wynikła potrzeba zwołania sesji 

nadzwyczajnej.  

 

Wójt podziękował radnym za tak wysoką frekwencję pomimo letniej przerwy w pracy 

Rady.  

 

Zastępca Wójta w kwestii projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 

poinformowała, że projekt regulaminu zgodnie z ustawą i zmianie ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków należy przekazać Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zgodnie ze zmianą przepisów 

przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków są 

zobowiązane do opracowania regulaminów w tym zakresie. Po stronie organu 

wykonawczego leży obowiązek dokonania analizy regulaminu i przekazania do organu  

nadzorczego. Dyrektor w ciągu miesiąca jest zobowiązany do wydania postanowienia  

o zaopiniowaniu regulaminu. Wówczas radnym zostanie przedłożony projekt uchwały 

dotyczący uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odbierania ścieków. 
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Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że materiały na sesję powinny zostać 

dostarczone wcześniej, aby radni mieli okazję dokładnie się z nimi zapoznać. 

 

Wójt odpowiedział, że w przypadku sesji nadzwyczajnej obowiązują inne, krótsze 

terminy przekazywania materiałów. Ponadto w przypadku regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków jest to wyłącznie projekt, który dopiero po zaopiniowaniu przez 

Dyrektora RZGW we Wrocławiu zostanie skierowany pod obrady do rozpatrzenia. 

 

Zastępca Wójta dodała, że projekt regulaminu zawiera elementy wyłącznie określone 

przepisami prawa. Do tej pory w Gminie Sulików obowiązywał regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków, który nie przystaje do obecnej rzeczywistości i przepisów. 

W świetle przepisów nowej ustawy na gminę został nałożony obowiązek przekazania 

projektu regulaminu do zaopiniowania. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania został przyjęta jednogłośnie (14 

głosami za).  

 

1.2 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

za schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym. 

Zastępca Wójta poinformowała, że Wojewoda wniósł do poprzednio podjętej uchwały 

uwagi, czego skutkiem jest przedłożenie radnym projektu uchwały uwzględniającego 

poprawki. W poprzedniej uchwale nie ujęto wprost wysokości stawek za schronienie. 

Został usunięty paragraf mówiący o tym, że odpłatność nie może być wyższa niż 

faktycznie poniesione wydatki z tytułu pobytu w ośrodku wsparcia. Ponadto usunięty 

został zapis mówiący, że za zgodą osoby ubiegającej się o umieszczenie w ośrodku 

wsparcia, może zostać naliczona dobrowolna opłata za pobyt, szczególnie gdy zapewnia 

ona całodobowe wyżywienie. Konsultując treść projektu uchwały z nadzorem Wojewody, 

Zastępca Wójta ustaliła, że ze względu na krótką treść uchwały, zamiast wprowadzać 

zmiany należy podjąć nowy tekst uchwały a poprzednią uchwałę uchylić.  

 

Radny Bogusław Świątek pytał czy można przez to rozumieć, że nadzór Wojewody 

zasugerował, że nie można płacić więcej za schronienie niż przewiduje to uchwała. 

 

Zastępca Wójta odpowiedziała, że organy administracji publicznej działają na podstawie 

i w granicach przepisów prawa. Jeżeli organ nie ma podstawy prawnej do stanowienia 

albo ta kompetencja została rozszerzona i wykracza poza ramy ustalone w przepisach 

prawa, wówczas organ nadzoru będzie te zapisy kwestionować. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za schronienie 

osobom i rodzinom tego pozbawionym została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

1.3 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy Sulików. 

Zastępca Wójta w odniesieniu do projektów uchwał dotyczących sprzedaży alkoholu 

stwierdziła, że są one związane ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałania alkoholizmowi. Z początkiem września wygasają uchwały podjęte  

w 1997 i 2001 roku. Zgodnie z zapisami ustawy treść projektów uchwał dotyczących 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna wcześniej zostać skonsultowana  

z mieszkańcami sołectw. Odbyło się 16 zebrań, na których zostały przedstawione 

projekty uchwał. Dotychczas obowiązujące uchwały określały punkty sprzedaży alkoholu 

oraz punkty, w których alkohol może być spożywany. W ramach nowych przepisów 

należy ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych.  

Ponadto konieczne jest ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z zapisami projektu uchwały miejsca 
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sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sulików nie mogą być 

usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od obiektów wymienionych w art. 14 ust. 1 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że inne samorządy podejmowały te uchwały już  

w maju. Radny pytał dlaczego projekty uchwał zostały przedłożone radnym dopiero teraz, 

możliwe, że udałoby się uniknąć zwoływania sesji nadzwyczajnej.  

 

Wójt odpowiedział, że konieczność zwołania zebrań wiejskich w każdym sołectwie 

spowodowała, że projekt uchwał zostały przedłożone dopiero w sierpniu. 

 

Radny Staszczuk pytał czy ośrodek kultury zalicza się do obiektów wymienionych  

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto radny 

pytał czy zamiast dwóch projektów uchwał obie kwestie mogły zostać ujęte w jednej 

uchwale. 

 

Zastępca Wójta odpowiedziała, że ustawa odrębnie określa kompetencje rady  

w poszczególnych kwestiach, dlatego są one ujęte w odrębnych projektach uchwał.  

 

Wójt stwierdził, że uchwały nie wprowadzają żadnych obostrzeń i ograniczeń. Pozostaje 

rezerwa dla osób, które chciałyby rozpocząć w przyszłości działalność gospodarczą. 

 

Zastępca Wójta dodała, że wszystkie sklepy, które były prowadzone na terenie gminy, 

w dalszym ciągu będą mogły prowadzić swoją działalność.  

 

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy sołectwa będą miały wpływ na wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  

 

Radca prawny Ryszard Pietras odpowiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podjęcie uchwał wymaga przeprowadzenia konsultacji z sołectwami. Wydanie pozwolenia 

na sprzedaż alkoholu nie wymaga konsultacji, chyba że będą miały one charakter 

grzecznościowy.  

 

Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

1.4 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na 

terenie gminy Sulików. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na terenie 

gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za). 

 

Wójt złożył podziękowania dla Pani Wioletty Poniatowskiej – pracownicy Urzędu Gminy, 

za wkład pracy w organizację zebrań wiejskich, na których przeprowadzane były 

konsultacje. Zebrania odbyły się w bardzo sprawny sposób.  

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

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

(godz. 1335).  

        Przewodniczący Rady  

           /-/ Jan Solecki  

Protokołowała: 

A.Adamiak  


