
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sulików 

w okresie od 1 czerwca 2006r. do  28 czerwca 2006r. 

 
 

 

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy: 

1. Podpisał protokół uzgodnień umowy zamiany gruntów nieruchomości położonych 

w obrębie Sulikowa. 

2. Zatwierdził wynik naboru na stanowisko referenta w Wydziale Finansowym w 

Urzędzie Gminy. 

3. Zatwierdził projekty uchwał na czerwcową sesję Rady Gminy.  

4. Negatywnie odniósł się do wniosków dyrektorów szkół i kierownika GOPS w 

sprawie przyznania dodatkowych środków na wydatki budżetowe.  

5. Zlecił pilne uregulowanie sprawy funkcjonowania syren alarmowych.  

6. Użyczył lokal przy ul. Nowe Miasto rodzinie z Sulikowa, która w wyniku pożaru 

straciła budynek mieszkalny i zlecił utworzenie rachunku bankowego do 

dokonywania wpłat na rzecz pogorzelców.  

7. Podpisał warunki sprzedaży na własność lokalu użytkowego przy ul. Nowe Miasto 

w Sulikowie. 

8. Podpisał warunki sprzedaży na własność nieruchomości położonej Sulikowie. 

9. Pozytywnie odniósł się do wniosku Prezydium Zarządu  Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sulikowie w sprawie 

dofinansowania szkolenia kierowcy wozu bojowego, w celu podniesienia 

kwalifikacji. Warunkiem dofinansowania jest zawarcie umowy z kierowca w 

sprawie ewentualnego zwrotu kosztów szkolenia.  

10. Uczestniczył w konferencji energetycznej zorganizowanej dla samorządów przez 

Energię Pro Koncern. 

11. Uczestniczył w spotkaniu z panią architekt Grażyną Grajek – autorką Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sulików, dotyczącym bieżących spraw 

związanych z aktualnością Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

12. Uczestniczył w zebraniu wiejskim w Sulikowie. 

13. Uczestniczył w „Kwietnym Biegu” dookoła  granic Polski, na odcinku od granicy 

gminy do Zawidowa (4,5 km). 

14. Uczestniczył w spotkaniu dotyczącym możliwości budowy przejazdu kolejowego w 

celu wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie. 

15. Uczestniczył  w uroczystości zakończenia nauki uczniów kl. III Szkoły Podstawowej 

w Biernej. 

16. Uczestniczył w trzech naradach roboczych dotyczących przygotowania realizacji 

zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni 

rzeki Czerwona Woda”. 

17. Uczestniczył w uroczystym balu z okazji zakończenia III klas gimnazjum w ZSPiG 

im. Jana Pawła II w Sulikowie. 

18. Uczestniczył w uroczystości z okazji 50-rocznicy święceń kapłańskich ks. Prałata 

Stanisława Gawlika – wieloletniego proboszcza parafii Zawidów. 

19. Spotkał się z dyrektorami szkół w sprawie organizacji dowozu dzieci do szkół w roku 

szkolnym 2006/2007. 

20. Odbył spotkanie w sprawie dokumentacji odbudowy remizy OSP Radzimów. 

21. Uczestniczył w posiedzeniach komisji Rady Gminy. 

22. Spotkał się z przedstawicielami banku BISE w sprawie możliwości finansowania 

inwestycji gminnych. 



23. Uczestniczył w zakończeniu nauki kl. VI Szkoły Podstawowej oraz kl. III 

Gimnazjum w ZSPiG im. Jana Pawła II w Sulikowie. 

24. Uczestniczył w uroczystości oddania do użytku oczyszczalni ścieków w Zawidowie. 

 

Wójt wydał następujące zarządzenia: 

 
1. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sulikowie. 

2. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia w 

trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż trzy lata. 

3. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w 

użytkowanie wieczyste. 

4. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

przetargu nieograniczonego. 

5. Wydał trzy zarządzenia w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawienia. 

6. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej. 

7. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 

8. W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu 

gminy Ochotniczym Strażom Pożarnym za udział w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwowa straż pożarną oraz zasad 

jego naliczania i wypłacania. 

 

Wójt zawarł następujące umowy: 

 
1. Umowę dzierżawy nieruchomości zabudowanej z zasobu mienia komunalnego przy 

ul. Sportowej w Sulikowie. 

2. Z firmą PROCART z Wrocławia na wykonanie prac projektowych przebudowy 

kanalizacji burzowej przy ul. Dworcowej w Sulikowie. 

3. Ze Studiem Architektonicznym FOLD z Wrocławia na pełnienie nadzoru autorskiego 

nad realizacją zadania pn.  Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie. 

4. Z firmą SISCO z Wrocławia w sprawie utrzymania podmiotowego serwisu BIP. 

5. Z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na konserwację rowu 

melioracyjnego R-B w Sulikowie. 

6. Podpisał kilkanaście umów dzierżawy nieruchomości niezabudowanych z Zasobu Mienia 

Komunalnego, leżących przy ul. Jasnej w Sulikowie. 

7. Ze spółką Sputnik Software z Poznania na opiekę autorską oprogramowania Budżet Pro 

V.O. 

8. Z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na wykonanie udrożnienia 

odcinka ul. Młyńskiej w Sulikowie. 

9. Z Zakładem Budowlanym „Eksport-Import” Zdzisława Strykowskiego ze Zgorzelca na 

wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Przebudowa budynku gospodarczego 

na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny”. 
10. Podpisał aneks do umowy budowy środowiskowej hali  sportowej w Sulikowie.  

11. Zawarł umowę użyczenia dla spółki SUPLAZ  wodociągowych składników 

majątkowych. 

12. Zawarł umowy użyczenia budynków użytkowych (remiz) dla OSP w Sulikowie, 

Studniskach Dolnych i Biernej.  

                                                                                                                             Jan Hasiuk 

                                                                                                                            Wójt Gminy 


