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Załącznik do uchwały Rady Gminy Sulików 
Nr VIII/58/07 z dnia 30 maja 2007r. 

 
 
 
 

PLAN OKREŚLAJĄCY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA RADY GMINY 
SULIKÓW W KADENCJI 2006-2010 

 
 

 Od chwili odrodzenia samorządu terytorialnego w 1990 r. podstawowym zadaniem 
gminy jest systematyczne i wszechstronne działanie na rzecz zaspokajania podstawowych 
potrzeb ludności oraz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego lokalnej wspólnoty. 
W celu realizacji tego obowiązku Rada Gminy Sulików na podstawie § 26 ust. 1 Statutu 
Gminy Sulików, powołała w drodze uchwały nr IV/32/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku 
komisję ds. określenia głównych kierunków działania Rady Gminy Sulików w kadencji 2006-
2010. Jednocześnie radni oraz sołtysi zaczęli składać wnioski w sprawach indywidualnych 
dotyczących różnych dziedzin życia naszych mieszkańców.  
Plan został opracowany w oparciu o zgłoszone wnioski indywidualne i w oparciu o 
uchwaloną Strategię Rozwoju Gminy Sulików.  
Przy tworzeniu Planu postanowiono przyjąć następujące zasady doboru zadań:  

� Po pierwsze, dokończyć te inwestycje jak i sprawy, które zostały już 
rozpoczęte. 

� Po drugie, podjąć te działania, które pociągają za sobą możliwość pozyskania 
dofinansowania. 

� Po trzecie, podjąć działania racjonalne, których skutkiem będzie niwelowanie 
dodatkowych i niepotrzebne kosztów. 

� Po czwarte, kierować się celowością w podejmowanych działaniach. 
� Po piąte, podejmować działania, które będą zaspokajać zbiorowe potrzeby 

ludności. 
 

Infrastruktura drogowa 
 
W dziedzinie tej nie mniej ważne od budowy i modernizacji dróg układu podstawowego i 
uzupełniającego jest wykonanie inwentaryzacji i uporządkowanie stanu formalno - prawnego  
wszystkich dróg biegnących na terenie gminy. 
 
Założenia:  

 
 1. Modernizacja dróg i infrastruktury drogowej: 

 1.1. modernizacja i budowa dróg gminnych, 
 1.2. modernizacja i budowa infrastruktury okołodrogowej (chodniki, oświetlenie,   

oznakowanie, urządzenia hydrotechniczne itp.), 
 1.3. naprawa dróg transportu rolniczego, 

 2. Lobbing na rzecz remontu dróg wojewódzkich i dróg powiatowych przebiegających 
przez gminę, 

 3. Budowa parkingów. 
 4. Lobbing na rzecz oraz wsparcie budowy obwodnicy służącej do wywozu urobku z 

Kopalni Bazaltu, 
 5. Wykonanie bezpiecznych dojść do obiektów oświatowych na terenie gminy. 
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Oświetlenie uliczne 
 
Względy ekonomiczne powodowane systematycznym podnoszeniem cen energii elektrycznej, 
jak i długoletnia eksploatacja wielu z sieci oświetleniowych, w których wykorzystywane są 
przestarzałe technologie wymuszają konieczność ich przebudowy na bardziej 
energooszczędne. Zaoszczędzone środki pozwolą na budowę sieci oświetleniowej tam gdzie 
jeszcze jej nie ma jak i doświetlenie istniejących sieci na terenie gminy Sulików. 
 
Założenia:  

 

Kompleksowa rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

 

Gospodarka nieruchomościami 

Hasło to jest bardzo obszerne i zawiera w sobie szerokie spektrum działalności. Mowa jest 
tutaj o nowelizacji planu zagospodarowania przestrzennego jak i wielu innych działaniach, do 
których można zaliczyć: 
 
Założenia: 

 

1. Działanie mające na celu zapewnienie gminie posiadania lokali socjalnych, bez 
których niemożliwe jest racjonalnie gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, 

2. Doprowadzenie do sprzedaży tych nieruchomości, które stoją zamknięte i 
niewykorzystane przez gminę, 

3. Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie gruntów na rzecz gminy w 
miejscach, które w planowaniu długoletnim będą miały strategiczne znaczenie dla 
dalszego rozwoju Gminy Sulików, 

4. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików. 
5. Prawne i infrastrukturalne przygotowanie nieruchomości gruntowych pod działalność 

gospodarczą. 
6. Rozwój systemu mieszkalnictwa: 

a) prawne i infrastrukturalne przygotowanie nieruchomości gruntowych pod 
budownictwo letniskowe, siedliskowe i mieszkalne oraz ich udostępnienie 
inwestorom, 

b) utworzenie zespołu mieszkań socjalnych, 
c) kontynuacja prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych, 
d) racjonalizacja gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, 
e) wsparcie rozwoju innych form budownictwa i gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi. 
7. Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w obiektach 

użyteczności publicznej. 
8. Remont ogrodzenia na cmentarzach komunalnych. 
9. Odnowienie lub zakupić nowych przystanków  autobusowych na terenie całej gminy, 
10. Rozwiązanie problemu targowiska na Placu Wolności w Sulikowie. 

 
Bezpieczeństwo na terenie Gminy Sulików 
 
Chodzi tutaj oczywiście o bezpieczeństwo rozumiane w sposób szeroki, a mianowicie 
bezpieczeństwo ppoż., przeciwpowodziowe, jak i bezpieczeństwo ogólne dotyczące ochrony 
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dóbr osobistych i własności, a strzeżone przez Policję oraz inne służby do tego celu 
powołane. 
 
Założenia: 

 

1. Prowadzenie dalszych działań mających na celu zwiększenie poziomu ochrony ppoż. 
świadczonej przez gminne jednostki OSP. 

2. Niesienie pomocy jednostkom OSP w pozyskiwaniu funduszy na ich działalność oraz 
poprawę wyposażenia, jak i remonty i modernizację zarządzanych przez nie obiektów. 

3. Lobbing na rzecz poprawy stanu technicznego cieków wodnych przepływających 
przez teren gminy. 

4. Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie praworządnej świadomości 
społecznej. 

5. Prowadzenie działań mających na celu stworzenie właściwej współpracy z 
jednostkami Policji i Straży Granicznej. 

6. Utworzenie Straży Gminnej. 
7. Monitoring Placu Wolności w Sulikowie. 
8. Lobbing na rzecz odbudowy koryta rzeki Czerwona Woda na całym odcinku 

biegnącym przez Gminę Sulików. 
 

Kultura, turystyka, sport. 
 
Bardzo ważna dziedzina życia w dobie XXI wieku. Jest to spowodowane tym, że rośnie 
wiedza społeczna na temat zdrowego stylu życia opartego na dobrej kondycji fizycznej. 
Rośnie zainteresowanie amatorskim uprawianiem sportu, ludzie znajdują także czas na 
poszukiwanie innych form wypoczynku, który nie jest oparty na spędzaniu czasu przed 
telewizorem. Zdając sobie z tego sprawę konieczne jest prowadzenie działań by sprostać 
związanym z tym oczekiwaniom naszych mieszkańców. 
 
Założenia:  

 

1. Wspieranie rozwoju funkcji turystycznych gminy: 
a) wsparcie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi turystyki i infrastruktury 

okołoturystycznej, 
b) wsparcie rozwoju lokalnej bazy noclegowej, 
c) wspieranie podmiotów gospodarczych inwestujących w infrastrukturę 

turystyczną i sportową, 
2. Opracowanie projektu i budowa szlaków rowerowych. 
3. Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków w celu remontu 

istniejących i budowę nowych świetlic wiejskich. 
4. Organizacja i wspieranie organizacji imprez gminnych (dożynki, święta gminne itp.). 
5. Rozwój działalności sportowo-rekreacyjnej. 
6. Budowa i urządzenie na terenie gminy placów zabaw dla dzieci. 
7. Rozwój systemu kultury: 

a) rozwój działalności świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w 
Sulikowie, 

b) remont i modernizacja świetlic wiejskich, 
c) remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, 
d) rewaloryzacja i wspieranie rewaloryzacji obiektów zabytkowych,  
e) rozszerzenie dostępu mieszkańców Gminy do szerokopasmowego Internetu, 
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8. Współtworzenie „Łużyckiego Domu Trzech Kultur” w budynku „Ostry Narożnik”. 
 

Wodociągi i kanalizacja 

Strategiczne założeniem na lata 2006-2010 jest doprowadzenie do podjęcia prac mających na  
celu budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sulików jak i zwodociągowanie 
miejscowości w których nie ma sieci wodociągowej. Mowa tutaj o dwóch działaniach: 
� Pierwszym mającym na celu doprowadzenie do zakończenia projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki 
Czerwona Woda”. 
� Drugim jest prowadzenie działań mających na celu w przypadku podjęcia inwestycji 

budowy sieci wodociągowej łączącej Bogatynię z Zawidowem,  zwodociągowanie 
miejscowości Wrociszów Dolny, Ksawerów, Wilka i Wilka Bory. 

 
 

Dodatkowo oprócz przedstawionych wyżej założeń konieczne jest prowadzenie innych 
działań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy, w tym: 
 

Sfera Gospodarcza 

1. Opracowanie i wdrożenie „Programu Lokalnej Polityki Gospodarczej Gminy 
Sulików”. 

2. Opracowanie i wdrożenie „Programu Promocji Gospodarczej Gminy Sulików”, w tym 
m. in.:  wydanie Gminnej Oferty Inwestycyjnej. 

3. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców i rolników w procesie pozyskiwania środków 
pomocowych. 

4. Inicjacja i wsparcie przez samorząd lokalny procesu tworzenia grup producenckich. 
5. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji lokalnych zasobów siły roboczej. 
 

Sfera Społeczna 

1. Inicjacja stworzenia przez mieszkańców „Planów Odnowy Wsi” i wsparcie ich 
realizacji. 

2. Rozwój systemu oświaty: 
a) zakończenie budowy gimnazjum – zagospodarowanie i urządzenie terenu 

wokół hali i szkół, 
b) remonty i modernizacje placówek szkolnych na terenie Gminy. 

2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej na bazie nowego obiektu oświatowego. 
3. Prowadzenie działań mających na celu przywrócenie praw miejskich dla Sulikowa. 
 

Sfera Środowiskowa 

1. Wdrożenie „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików”, w tym m. in.: 
a) rozwiązanie problemu wywozu i składowania odpadów komunalnych, 
b) inwentaryzacja i likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, 
c) rekultywacja składowiska odpadów, 
d) zwiększanie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów, 
e) wprowadzenie na cały obszar gminy systemu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 
f) wprowadzenie na cały obszar gminy systemu odbioru odpadów 

wielkogabarytowych i  niebezpiecznych. 
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2. Wdrożenie „Programu Ochrony Środowiska Dla Gminy Sulików”, w tym m. in.: 
a) promowanie rolnictwa ekologicznego, 
b) kontrola i wspieranie kontroli stanu zanieczyszczenia środowiska, 
c) ustanawianie i wspieranie ustanawiania nowych prawnych form ochrony 

przyrody, 
d) wspieranie i prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców, 
e) kontynuacja termomodernizacji komunalnych obiektów użyteczności 

publicznej, 
f) wspieranie termomodernizacji budynków prywatnych 

 
 
 
 


