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Informator SMS 

„Radosna Szkoła”

Na sesji w dniu 31 stycznia 2011 roku radni jednogłośnie przyjęli 
budżet Gminy Sulików na 2011 rok. Projekt budżetu uzyskał pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Jeleniej Górze. Budżet 
zakłada dochody gminy w wysokości 19.387.832,00 zł., a wydatki na 
poziomie 22.257.804,00 zł. Deficyt budżetu wyniesie 2.869.972,00 zł. 
Na inwestycje w obecnym roku Gmina planuje przeznaczyć 
6.522.527,00 zł. 

Na terenie Gminy Sulików trwają prace związane z kompleksową 
modernizacją systemu oświetlenia drogowego Gminy Sulików. Celem 
zadania jest wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na 
nowe oprawy energooszczędne oraz rozbudowa i budowa nowych 
punktów oświetlenia na terenie Gminy Sulików. Harmonogram przerw 
w dostawie energii elektrycznej ustala wykonawca zadania TAURON 
S.A., więcej informacji na stronie internetowej www.energiapro.pl.

W dniu 10 stycznia 2011 roku w Urzędzie Gminy Sulików odbyło się 
posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.  Na spotkaniu zapoznano 
członków z wysokością środków finansowych ujętych w budżecie 
Gminy Sulików na rok 2011, przeznaczonych na ochronę 
przeciwpożarową oraz zasadami ich podziału i przyznawania dotacji dla 
poszczególnych jednostek OSP.

W dniu 7 lutego 2011 roku w Urzędzie Gminy 
Sulików odbyło się spotkanie Wójta Gminy Sulików 
z przedstawicielami Zarządów Klubów Sportowych 
„Bazalt” Sulików, „Błękitni” Studniska, „Cosmos” 
Radzimów, i „Korona” Sulików. Na spotkaniu 
omówiono tryb i zasady finansowania zadań 
publicznych gminy w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sulików 
w 2011 roku oraz możliwości współpracy 
w tym zakresie gminy z klubami. 

W 
pojawią się decyzje podatkowe na 2011 rok. 
W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub 
zmiany danych prosimy o złożenie aktualnych 
informacji w sprawie podatku rolnego, podatku 
leśnego i podatku od nieruchomości na 
obowiązujących drukach, dostępnych na stronie 
internetowej gminy Sulików: http://bip.sulików.pl 
(zakładka  podatki i opłaty lokalne > podatek od 
nieruchomości/rolny/leśny > załączniki) lub w 
Urzędzie Gminy Sulików, II piętro pokój nr 306. 
Informujemy jednocześnie, iż podstawą wymiaru 
podatku są informacje złożone przez podatnika, w 
związku z powyższym prosimy o dokonanie 
aktualizacji.

najbliższym terminie w Państwa domach 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych w ramach 
niewykorzystanych sportowych zajęć lekcyjnych od stycznia bieżącego 
roku jeżdżą na kryty basen w Zgorzelcu.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Biernej z okazji Dnia Babci i Dziadka 
odwiedzili Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu 
i przedstawiły seniorom specjalnie przygotowane na tę okazję 
przedstawienie.

Projekt indywidualizacji
nauczania w klasach I-III

W styczniu ukonstytuowała się Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy. Przewodniczącym  
Komisji wybrany został Pan Kurek Andrzej, zaś 
zastępcą przewodniczącego Pan Jerzy Nowicki.
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Zdecydowanie przyśpieszono prace przygotowawcze związane z budową drogi w Sulikowie do wywozu bazaltu. Okazało 
się bowiem, że to po stronie Gminy nie wszystkie uzgodnienia zostały przeprowadzone. Na terenie Sulikowa rozpoczęła się wymiana 
lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne, a w kolejnych miesiącach będzie kontynuowana na terenie wszystkich pozostałych 
sołectw gminnych. Uzupełnienie oświetlenia w całej gminie o nowe latarnie nastąpi w dwóch kolejnych latach.

W styczniu rozpoczął się remont Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Niestety  z tym zadaniem związany jest brak 
środków na wykończenie pomieszczeń wewnątrz budynku, po wymianie instalacji wodnej i elektrycznej. Krytycznie oceniam takie 
przygotowanie prac remontowych, które zmusza  do  szukania środków w trakcie remontu. Podejmę oczywiście działania w tym 
kierunku, w przeciwnym razie obiekt nie będzie mógł być wykończony i użytkowany. Trwa również remont świetlicy sołeckiej 
w Studniskach Dolnych. Realizacja największej w historii gminy inwestycji  kanalizacyjnej nie przebiega zgodnie 
z harmonogramem. Zaangażowanie powinno być już znacznie większe, a tymczasem w pracach liniowych jest na poziomie ok. 15%. 
Przyczyn jest wiele: dużo błędów projektowych i zbyt mało brygad wykonawczych, ale również wysoki poziom wód gruntowych po 
ubiegłorocznych powodziach. 

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie wodociągu do Starego Zawidowa, Wielichowa i Skrzydlic. 
Niepokoi mnie jednak, że na finansowanie tak dużego zadania Gmina pozyskała zbyt mało środków zewnętrznych. Ewentualne 
zmiany planów mocno opóźniłyby realizację tego zadania i naraziłyby nas na zwrot dotacji.Trwa wybór wykonawcy na wykonanie 
placu zabaw w Sulikowie, który już wiosną znajdzie swoje miejsce na placu w okolicach ulicy Garbarskiej.Wierzę, że zapał twórczy 
nie opuści zarówno mnie, radnych, jak i mieszkańców, którzy oczekują zmian i nowego sposobu współpracy w ramach samorządu. 
Samorząd bowiem tworzymy my wszyscy. Od naszej aktywności i zorganizowania zależy w dużej mierze jak nam się będzie tu żyło. 

OKIEM WÓJTA

Minął drugi miesiąc od zmiany na stanowisku wójta. Przekażę Państwu kilka swoich 
spostrzeżeń.Konieczną zmianą personalną było powołanie nowego zastępcy wójta. Został nim pan Jacek 
Flaszyński, doświadczony samorządowiec i dotychczasowy zastępca Burmistrza Leśnej. Wspólnie 
przygotowujemy zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy, po to aby usprawnić jego 
funkcjonowanie. Dziękuję  za zrozumienie tej sytuacji ze strony pracowników urzędu, ich obowiązkowość i 
zaangażowanie w pracę. W tym roku przede wszystkim będą kontynuowane i zakończone wszystkie 
przedsięwzięcia jakie podjęła poprzednia Rada Gminy. I tak priorytetem pierwszych dni nowej kadencji  
były prace nad odbudową zniszczonych mostów po tegorocznej powodzi. Terminy zakończenia 
podpisanych umów okazały się zagrożone, ze względu na późne przystąpienie do tych prac, ale także  
pogodę i wysoki poziom wody w rzekach. Dzięki dobrej współpracy z wykonawcami i nadzorem pozostały 
jeszcze prace wykończeniowe związane z nową nawierzchnią oraz  uporządkowaniem terenu.

Szanowni Państwo 

Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

GMINA SULIKÓW PRZYSTĄPIŁA DO PROJEKTU INDYWIDUALIZACJI 
NAUCZANIA W KLASACH I-III

Gmina Sulików chcąc wyrównać szanse 
edukacyjne najmłodszych uczniów trzech 
szkół podstawowych zlokalizowanych na 
jej terenie, 22 grudnia 2010 roku złożyła 
wniosek o dofinansowanie realizacji 
projektu „Każde dziecko potrafi… 
Indywidualizacja w procesie nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej”. W ramach dofinansowania 
szkoły będą mogły pokryć koszty 
dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych bądź mających specyficzne 
trudności w nauce oraz zakupić  
specjalistyczny sprzęt i materiały 
dydaktyczne. Rezultatem wdrożenia 
projektu ma być poprawa procesu 
k s z t a ł c e n i a ,  z w i ę k s z e n i e  j e g o  
efektywności już w początkowym etapie 
nauczania. Łączna kwota dofinansowania 
o jaką ubiega się gmina Sulików to 
100.796,60 zł. Projektem objętych 
zostanie 119 dzieci klas I-III szkół 
podstawowych, u których na podstawie 
obserwacji, ankiet, rozmów z pedagogiem,

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym 
także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 
weźmie w nich udział 46 dzieci,
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematyczno-przyrodniczych – weźmie 
w nich  udział 38 dzieci,
- zajęcia dla dzieci z logopedą – weźmie 
w nich udział 46 dzieci,
- zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych 
w kierunku nauk matematyczno-
przyrodniczych – weźmie w nich udział 30 
dzieci,
- gimnastyka korekcyjna w której 
uczestniczyć będzie 56 dzieci.

badań przesiewowych mowy, konsultacji
 z pielęgniarką szkolną dot. wad postawy 
zdiagnozowano określone problemy. 
Drugim działaniem w ramach projektu 
będzie doposażenie bazy dydaktycznej 
wszystkich trzech szkół podstawowych 
biorących udział w projekcie – Szkoły 
Podstawowej  w Biernej ,  Szkoły 
Podstawowej w Studniskach Dolnych 
i Szkoły Podstawowej w Sulikowie. 
Zadanie pozwoli wyposażyć sale, 
w których będą prowadzone zajęcia. 
Wśród materiałów dydaktycznych znajdą 
się m.in. pomoce służące do edukacji 
matematycznej i przyrodniczej, sprzęt 
specjalistyczny do korekty wady postawy, 
zaburzeń koordynacji ruchowej, sprzęt 
i oprogramowanie do diagnozowania
i korygowania dysfunkcji i dysharmonii 
rozwojowych wad wymowy, gry 
dydaktyczno-edukacyjno-terapeutyczne 
i tablice edukacyjne. 
I tak w ramach projektu w poszczególnych 
szkołach będą realizowane:



GMINA DOPŁACI  DO WODY

Radni Gminy Sulików na ostatniej sesji podjęli uchwałę w sprawie dopłat do usług zaopatrzenia 
w wodę na terenie Gminy Sulików. Zgodnie z decyzją radnych Gmina Sulików dopłaci do każdego 1m³ 
dostarczanej wody  2,51 złotych brutto, co pozwoli zmniejszyć cenę o ok. 41%. Po dopłacie za zużycie 
1m³ wody zapłacimy 3,55 złotych brutto. Dopłata udzielona jest na okres od 1 stycznia do 31 marca br.

Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
 i budynków od 1 m² powierzchni 0,80 zł,
b) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,41 zł 
Od budowli:  2% ich wartości. 
Od budynków lub ich części : 
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,67 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 21,05 zł 
c) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² 
powierzchni użytkowej 9,82 zł, 
d) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  udzielania  świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni 
użytkowej 4,27 zł, 
e) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 
użytkowej 7,06 zł 
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GMINA DOPŁACI  DO WODY

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2011

BUDŻET GMINY SULIKÓW 2011

Dochody Gminy Sulików w 2011 roku zaplanowane są na kwotę 
19.387.832,00 zł. Największe wpływy pochodzić będą 
z podatków od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych 
źródeł wpływów (72,68%) i jednocześnie największa pozycja 
w budżecie (24,89%), na którą Rada Gminy ma bezpośredni 
wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. 

remont dachu w świetlicy wiejskiej w Mikułowej, zakup 
i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Radzimowie 
Górnym, remont świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie, 
kontynuację remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku 
po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym, zakup 
umundurowania i obuwia specjalistycznego oraz hełmów dla 
OSP Sulików, zakup motopompy dla Straży Pożarnej w Starym 
Zawidowie.Subwencje oświatowe z budżetu państwa wyniosą  

4.144.596,00 zł, natomiast dotacje celowe na pomoc społeczną 
2.122.000,00 zł. Wysokość wydatków zaplanowano na poziomie 
22.257.804,00 zł. Ich najważniejszą pozycję stanowi oświata 
i wychowanie – 6.215.684,00 zł. Na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska wydatki wyniosą ponad 5.242.136,00 zł, 
wśród zadań inwestycyjnych  w zakresie gospodarki komunalnej 
i ochrony wód m.in. zaplanowana jest budowa wodociągu dla 
miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice. Wydatki 
budżetu obejmują także przedsięwzięcia realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego, które w tym roku sięgną kwoty 
192.845,00 zł. Obejmą one m.in. stworzenie miejsc zabaw dla 
dzieci w miejscowości Mała Wieś Górna i Miedziana, 
wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biernej, 
zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Miedzianej,

W dniu 12 stycznia 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu odbyło się spotkanie samorządowców z terenu powiatu 
zgorzeleckiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Przedmiotem 
spotkania były rozmowy na temat realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu, który umożliwi doprowadzenie 
szerokopasmowego Internetu do gmin. Przypomnijmy, że Gmina Sulików pod koniec 2010 roku podpisała stosowane porozumienie 

SZANSA NA SZYBKI INTERNET



Radosna Szkoła, to program stanowiący element 
planowanej w polskiej edukacji reformy, która w szerszej 
perspektywie ma dążyć do podniesienia poziomu 
efektywności nauczania oraz zapewnienia w szkołach 
radosnej, przyjaznej atmosfery, tak w czasie zajęć, jaki i poza 
nimi. Szkoła Podstawowa w Biernej w ramach 
przedmiotowego programu stworzyła miejsce do zabaw 
w jednym z pomieszczeń, w którym dawniej znajdowała się 
sala lekcyjna. Dzięki specjalnie wydzielonemu gabinetowi, 
wyposażonemu w pomoce dydaktyczne, typu: duże miękkie 
klocki, wykonane w kolorystyce przyjaznej dla dzieci, 
miękkie piłki, materace do zabaw, tory przeszkód i wiele 
innych dzieci poprzez zabawę mogą zaspokajać potrzebę 
ruchu, co usprawnia ich motorykę.   
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NOWE MIEJSCE ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W BIERNEJ EFEKTEM REALIZACJI RZĄDOWEGO 

PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”

RUSZYŁ SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS
Informujemy, że z początkiem nowego roku ruszył system informacyjny SMS, który umożliwia otrzymywanie szybkich informacji 
o najważniejszych sprawach związanych z Gminą Sulików. Zapraszamy do zarejestrowania się w serwisie. Aby bezpłatnie 
otrzymywać ważne informacje o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych, np. w przypadku 
powodzi, wystarczy wysłać jedną wiadomość SMS o treści TAK.dzg05 na numer 661 000 112. Koszt tego smsa jest równy cenie 
smsa według obowiązującej taryfy danej sieci komórkowej użytkownika. Ponadto dzięki systemowi przekazywane będą 
komunikaty o poważnych awariach sieci wodociągowej, ważnych wydarzeniach na terenie naszej gminy i planowanych imprezach. 
Poprawność rejestracji będzie potwierdzona zwrotnym smsem. 

Dokładna instrukcja rejestracji w systemie:

1. Włącz w swoimi telefonie komórkowym tryb wysyłania
wiadomości SMS. 
2. Jako wiadomość wpisz z poniższej tabeli wybrany kod rejestrujący. 
3. Wpisując kod rejestrujący zwróć uwagę na kropkę i brak odstępów. 
4. Wyślij SMS* na numer 661 000 112. 
5. Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w wybranym serwisie. 
6. Do wybranego serwisu rejestrujemy się przez wysłanej jednego 

Serwisy informacyjne: Kody 
rejestrujące

Kody 
wyrejestrowujące

Dla mieszkańców 
Gminy Sulików

Tak.dzg05 Nie.dzg05

DZIECI I MŁODZIEŻ Z GMINY SULIKÓW KIBICOWAŁY 
KKS PGE TURÓW W ROZGRYWKACH O PUCHAR POLSKI

Czterdziestoosobowa grupa dzieci i młodzież z terenu naszej gminy za sprawą specjalnego zaproszenia Koszykarskiego Klubu 
Sportowego PGE Turów Zgorzelec 26 stycznia 2011 roku miała okazję zobaczyć rywalizację koszykarzy ze Zgorzelca 
z  AZS-em Koszalin w rozgrywkach o Puchar Polski. Świetna atmosfera meczu i zwycięstwo zgorzelczan 97:85 nad klubem

z Koszalina pozwoliły przeżyć naszym dzieciom na Hali Centrum 
Sportowego w Zgorzelcu niezapomniane emocje. Dodatkowymi 
atrakcjami sportowego wieczoru była możliwość zrobienia sobie zdjęć 
z zawodnikami i trenerami drużyny PGE Turów oraz zdobycia autografów 
po zakończonym meczu, z której dzieci z olbrzymią radością skorzystały. 
W przerwie rozgrywek zorganizowany został konkurs rzutów do kosza dla 
trzech przedstawicieli grupy, na zakończenie każdy uczestnik dostał drobny 
upominek. Dziękujemy dla Pana Jana Michalskiego Prezesa KKS PGE 
Turów Zgorzelec za przygotowanie specjalnego zaproszenia z myślą 
o dzieciach i młodzieży z Gminy Sulików i wierzymy, że takie inicjatywy 
pomogą w rozbudzaniu żywego zainteresowania koszykówką wśród dzieci 
i młodzieży. Szczególne podziękowania składamy Panu Jackowi 
Pławiakowi właścicielowi firmy Vektor z Zawidowa za zapewnienie 
bezpłatnego transportu na mecz. 

* Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza 
akceptację regulaminu znajdującego się na stronie www.sisms.pl
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