
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sulików w okresie od dnia 29 

marca do dnia 25 kwietnia 2006 r. 

 
W okresie między sesyjnym Wójt Gminy: 

1. Podpisał porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wieloletniego 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 

2. Prowadził działania związane z przygotowaniem wniosków do programu Interreg 

Ilia na dofinansowanie dokończenia budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie 

Górnym i dokończenia remontu zabytkowego budynku przy PI. Wolności w 

Sulikowie. 

3. Dokonał analizy wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę oraz wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków dla MSWK SUPLAZ. 

4. Kontynuował działania kontrolne w jednostkach organizacyjnych gminy 

Sulików. 

5. Zatwierdził wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór 

wykonawcy robót budowlanych zadania pn. „Budowa środowiskowej hali 

sportowej w Sulikowie". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PUHP MAXI 

STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z Obornik Wlkp. 

6. Prowadził działania związane z dostosowaniem funkcjonowania GZK do 

wymogów stawianych przez nową ustawę o finansach publicznych. 

7. Zaakceptował projekt umowy w sprawie utworzenia Bogatyńsko-

Zgorzeleckiego Parku Przemysłowego. 

8. Zatwierdził Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie 

Gminy Sulików. 

9. Przygotował projekty uchwał Rady Gminy. 

10.Uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym w UG Sulików dotyczącym 

finansów publicznych.  

11.Uczestniczył w posiedzeniu zarządu ZGZZ. 12.Uczestniczył w  

posiedzeniach komisji Rady Gminy. 13.Uczestniczył w   

uroczystości wręczenia medalu nadanego przez ONZ 

pani Alinie Lenczewskiej - nauczycielce z Przedszkola Publicznego w 

      Sulikowie. 14.Uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej MSWK SUPLAZ. 

15.Uczestniczył w konwencie wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów. 

l6.Uczestniczył w śniadaniu wielkanocnym dla samotnych zorganizowanym 

przez Parafialny Zespół Caritas w Sulikowie. 

Wójt wydał następujące zarządzenia : 

1. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej. 

2. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej. 

3. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 

4. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie rejestru umów w Urzędzie Gminy. 

 

 



 

Wójt podpisał następujące umowy: 

1. Umowa z firmą DATACOM na świadczenie usług informatycznych w Urzędzie 

Gminy Sulików. 

2. Umowa z konsorcjum firm Instytut Zarządzania i Samorządności i firma OLEX 

na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn. „Budowa 

środowiskowej hali sportowej w Sulikowie". 

3. Umowa z Instytutem Zarządzania i Samorządności we Wrocławiu na wykonanie 

dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków do programu Interreg IIIa. 

4. Umowa dzierżawy nieruchomości z zasobu komunalnego gminy Sulików. 
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