
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sulików w okresie od dnia 1 

marca do dnia 28 marca 2006 r. okresie międzysesyjnym Wójt Gminy : 

1. Podjął działania zmierzające do rozwiązania problemów gospodarki mieszkaniowej 
gminy Sulików. 
2. Rozpoczął działania związane z obowiązkami gminy w zakresie gospodarki odpadami stałymi. 
3. Polecił dyrektorowi GOK-u kontynuację prac nad zmianami w statucie GOK. 
4. Wójt podpisał aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Studniskach 
Dolnych. 
5. Przyjął protokół z inwentaryzacji gruntów komunalnych gminy Sulików. 
6. Rozpatrzył możliwość realizacji wniosków wynikających z sesji Rady Gminy, posiedzeń 
komisji stałych Rady Gminy oraz zebrania wiejskiego w Małej Wsi Górnej. 
7. Zatwierdził wyniki konkursu na zlecenie wykonywania zadań gminy z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym. 
8. Podpisał aneks nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Sulikowie. 
9. Ogłosił przetargi nieograniczone na sprzedaż lokali użytkowych przy ul. Zgorzeleckiej i 
PI. Wolności w Sulikowie. 
10.Zatwierdził roczny plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 
2006 r.  
11 .Zatwierdził sprawozdanie z realizacji współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi w 2006 r.  
12.Przygotował projekty uchwał Rady Gminy. 
13.Kontynuował działania kontrolne w jednostkach organizacyjnych gminy. 14.0dbył naradę z 
przedstawicielami jednostek OSP z terenu gminy dotyczącą 
narastającego zagrożenia powodziowego oraz zagrożenia wystąpienia 
przypadków ptasiej grypy. 
 15.Zatwierdził wynik postępowania przetargowego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wybór inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Budowa 
środowiskowej hali sportowej w Sulikowie".  
16.Kontynuował działania związane z planowanym zamknięciem i rekultywacją 
składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie.  
17.Podpisał porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu w sprawie 
współfinansowania wykonania projektu „Koordynacja rozwoju regionalnego 
Euroregion Nysa".  
18.Przyznał kwotę 300 zł na zakup materiałów niezbędnych do naprawy drzwi 
w pomieszczeniach dla Policji.  
19.Przyznał kwotę 800 zł na pokrycie kosztów związanych z jubileuszem 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Zgorzelcu.  
20.Zorganizował szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy, kierowników i 
księgowych jednostek organizacyjnych gminy oraz radnych. 
21.Uczestniczył w spotkaniu dotyczącym rozpoczęcia działań związanych z powstaniem Parku 
Przemysłowego na terenie powiatu zgorzeleckiego, które odbyło się w BOT Elektrowni Turów. 
22.Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu ZGZZ. 
23.Uczestniczył w VII Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju. 
24.Uczestniczył w otwarciu wystawy pn. „Golgota Polaków na kresach południowo-
wschodnich w latach 1939-1947". 
25.Odbył dwie narady z dyrektorami szkół. 



26.0dbył spotkanie z sołtysami. 
27.Uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. 
28.Uczestniczył w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Szymonem 
Pacyniakiem, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu. Spotkanie dotyczyło 
omówieniu możliwości pozyskiwania środków z programu Interreg oraz planowanym 
inwestycjom na drogach wojewódzkich. 

Wójt wydał następujące zarządzenia : 

1. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie oświadczeń majątkowych. 
2. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia. 
3. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia. 
4. Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sulików za rok 2005. 
5. Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego GOK za rok 2005. 
6. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 
drodze przetargu nieograniczonego. 
7. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. 

Wójt zawarł następujące umowy : 

1. Umowa dotacji z OSP Studniska Dolne. 
2. Umowy dotacji z klubami sportowymi. 
3. Umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania stanowiska w systemie obsługi obywatela. 
4. Aneks do umowy dzierżawy nieruchomości z firmą „Milux". 
5. Umowa z firmą BBF z Poznania na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko. 
6. Aneks do umowy dzierżawy nieruchomości z firmą „Ammobilis". 
7. Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wieloletniego programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania". 
8. Umowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na budynek 
socjalny dla klubu sportowego w Radzimowie Górnym"  
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