GMINA SULIKÓW
NFORMATOR O DZIAŁANIACH
zrealizowanych na terenie
Gminy Sulików w kadencji 2014-2018

Informacja
Tego typu forma publikacji miała miejsce po raz pierwszy w 2006 roku. Za jej pośrednictwem rozpoczęto
realizację polityki informacyjnej skierowanej do mieszkańców Gminy Sulików. W pierwszym informatorze
zawarty został także apel o kontynuację jego wydawania w latach kolejnych. Ważnym założeniem tej formy
przekazywania informacji jest także promowanie atrakcyjnego wizerunku Gminy Sulików wśród mieszkańców
i zewnętrznych odbiorców. Publikacja trafia również do sąsiednich samorządówz którymi współpracuje Gmina
Sulików. Informatory zostały wydane w roku 2006,2010 oraz 2014 na koniec kadencji. Niniejsza publikacja
stanowi zatem kontynuację dobrych praktyk poprzednich lat.
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Wstęp
Szanowni Mieszkańcy Gminy Sulików!
W wyborach samorządowych powierzyli Państwo sprawowanie władzy stanowiącej i władzy
wykonawczej wybranym przez siebie osobom w kadencji 2014-2018. W związku ze zbliżającym się
zakończeniem tej kadencji czujemy się w obowiązku zdać raport z podejmowanych przez Radę Gminy Su lików
i Wójta decyzji i idących w ślad za nimi działań. Przez ten okres kontynuowane były zarówno wcześniej
rozpoczęte zadania, podjęte i wykonane nowe przedsięwzięcia, jak i rozpoczęte działania, których zakończenie
nastąpi w kolejnych latach.
Dla jasności obrazu przedstawiamy Państwu zrealizowane inwestycje i podjęte działania w blokach
tematycznych. Tym sposobem będą mogli Państwo przekonać się, że każda z ważnych sfer działania
samorządu gminnego była objęta troską władz samorządowych. W ramach posiadanych w budżecie gminy
środków zaspokajane były słuszne potrzeby mieszkańców lub rozwiązane realne problemy.
Mamy nadzieję, że publikacja ta pozwoli pokazać, że praca zarówno Radnych Gminy Sulików, jak
i pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy przyniosła wymierne efekty i służyć
będzie naszej lokalnej społeczności.
Zachęcamy także Państwa do śledzenia na bieżąco tego, co dzieje się w Gminie Sulików. Można to robić
za pośrednictwem stronywww.sulikow.pl oraz na Facebooku - Urząd Gminy Sulików.
Umożliwiliśmy także korzystanie z osiągnięć jakie niesie XXI wiek. W naszym urzędzie można będzie
sprawdzać swoje zobowiązania wobec gminy przez Internet i w taki też sposób załatwić większość spraw, bez
konieczności wychodzenia z domu.
Zapraszamy zatem do przeglądu najważniejszych działań na obszarze Gminy Sulików, w szczególności
zrealizowanych przez władze samorządowe gminy, jak również we współpracy z innymi jednostkami
samorządu orazzrealizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Jan Solecki
Przewodniczący Rady Gminy Sulików

Robert Starzyński
Wójt Gminy Sulików

Wrzesień, 2018 r.
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Rada Gminy Sulików i Kierownictwo Urzędu Gminy
Skład Rady Gminy Sulików w kadencji 2014-2018:
Jan Solecki - Przewodniczący Rady Gminy Sulików
Genowefa Wilczak-Raczak - 1Wiceprzewodnicząca Gminy Sulików
Bogusław Świątek - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
Karol Augustyniak
Adam Czesnakowski
Marek Biliński
Krzysztof Gruszczyński
Jolanta Matwiejczuk- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Jerzy Marek Nowicki
Andrzej Polowy - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Edyta Sawiniec
Jacek Staszczuk
Ewangelis Zaras
Józef Ziomek
Weronika Ziółkowska - Przewodnicząca Komisji Społecznej

Kierownictwo Urzędu Gminy:
Wójt Gminy Sulików - Robert Starzyński
Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy - Elżbieta Piotrowska
Skarbnik Gminy - Maria Maciaszek
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Budżet gminy
oroczny budżet Gminy Sulików to kwota w wysokości ok. 27 min. zł. W ramach tych środków konieczne jest
zabezpieczenie środków na realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę przepisami prawa.

C

O sposobie podziału tych środków decydują Państwo w sposób pośredni, poprzez wybranych przez siebie
przedstawicieli, jakimi są Radni Gminy. O przeznaczeniu części środków Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą
zdecydować samodzielnie, biorąc udział w zebraniach wiejskich, służących podziałowi środków z funduszu sołeckiego.
Wykonanie takustalonych zadań i przeznaczonych na ten cel środków należy do Wójta Gminy i zatrudnionych w Urzędzie
i jednostkach organizacyjnych gminy pracowników.
I tak np. w roku 2018 tylko na realizację najważniejszych zadań zabezpieczono środki w następującej wysokości:
• DziałOI 0 - Rolnictwo i leśnictwo - ok. 341 tys.zł; (wtym: melioracje wodne i dotacje dla spółekwodnych);
• Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - ok. 140 tys. zł (dopłaty do ceny
wody);
• Dział 600 - Transport i łączność - ok. 3 min 415tys zł; (w tym: utrzymanie dróg gminnych
i wewnętrznych - remonty i inwestycje);
• D ział700-Gospodarkam ieszkaniow a-ok.382tys.zł;(w tym m .in.: utrzymanie budynków komunalnych);
• Dział 710 - Działalność usługowa - ok. 570 tys. zł; (w tym m.in.: wydatki na cmentarze komunalne - zadania
inwestycyj ne g miny);
• Dział 750 - Administracja publiczna - ok. 4 min 60 tys. zł; (w tym m.in.:, zadania z zakresu administracji rządowej,
działalność rady gminy, działalność sołtysów, funkcjonowanie urzędu, zadania inwestycyjne gminy);
• Dział7 5 4 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -o k. 191 tys.zł; (wtym m.in.:finansowanie
działalności OSP, zadania inwestycyjne gminy);
• Dział 801 - Oświata i Wychowanie - ok. 7 min 444 tys zł; (w tym: utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów
przedszkolnych, przedszkola i stołówek, dowożenie uczniów i zadania inwestycyjne gminy);
• Dział 851 - Ochrona zdrowia - ok. 40 tys. zł; (realizacja Gm innego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień);
• Dział852 - Pomoc Społeczna - ok. 1 min 674 tys. zł; (w tym: zasiłki dla podopiecznych i utrzymanie GOPS);
• Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - ok. 232 tys. zł; (świetlice szkolne i pomoc materialna dla
uczniów);
• Dział 855 - Rodzina - ok. 4 min 909 tys. zł; (w tym: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne i
pobyt dzieci w pieczy zastępczej);
• Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - ok. 4 min 181 tys. zł; (w tym: gospodarka odpadami
komunalnymi, dopłaty do cen ścieków, utrzymanie czystości i porządku, oświetlenie ulic, zadania inwestycyjne
gminy);
• Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - ok. 1 min 98 tys. zł (w tym: dotacja dla Gminnego
Ośrodka Kultury oraz dotacje dla organizacji pozarządowych, zadania inwestycyjne gminy);
• Dział 926 - Kultura Fizyczna - ok. 167 tys. zł (w tym: dotacje dla klubów sportowych, zadania inwestycyjne
gminy).

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki pozostałe
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Inwestycje drogowe
Przebudowa drogi w Małej Wsi Górnej
W 2015 roku ze środków rezerwy celowej budżetu państwa odbudowany został kolejny odcinekdrogi o dł. 862
m w Małej Wsi Górnej. Połączył on nowy odcinek nawierzchni drogi powiatowej nr 2379D prowadzącej
z Sulikowa do Małej Wsi Górnej z drogą powiatową nr 2371D biegnącą przez wieś. Gmina otrzymała na ten cel
dotację w wysokości 251 tys.zł.,co sta nowi 80% wartości inwestycji.

Budowa drogi - łącznik ul.Zawidowskiej z placem zabaw w Sulikowie
Odcinek tej drogi w Sulikowie o dł. 110 m połączył ul. Zawidowską z ciągiem pieszo-jezdnym jaki powstał przy
placu zabaw w ramach uzyskanego przez gminę dofinansowania. Gmina otrzymała w 2015 r. na przebudowę
tego odcinka drogi dotację w wysokości 66tys.zł. na usuwanie skutków klęskżywiołowych z czerwca 2013 r.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Sulikowie
W 2015 r. zakończyła się budowa ciągu pieszo-jezdnego w Sulikowie, który prowadzi do placu zabaw.
W ramach robót ułożono betonową kostkę brukową na szerokości 3 m i długości 208 m. Przy nowo
wybudowanym ciągu zasadzonych zostało 10 szt. drzew liściastych, ustawione zostały 4 ławki parkowe oraz
kosze na śmieci. Zadanie w 75% dofinansowane zostało ze środków zewnętrznych w ramach działania Odnowa
i Rozwój Wsi objętego PROW na lat 2007-2013. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 89 tys. zł.,
w tym dofi na nsowa nie 53 366zł.
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Przebudowa drogi gminnej w Biernej
W ramach inwestycji przeprowadzonej w 2016 r. powstała nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową
oraz odwodnieniem jezdni o łącznej długości 395 m. W celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników
drogi, w miejscach newralgicznych zostały zamontowane barierki ochronne. Realizacja tego zadania możliwa
była w związku z promesą w wysokości 260 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - intensywne
opady deszczu z czerwca 2013 r.

Przebudowa ul. Górskiej w Sulikowie
W 2016 r. Gmina Sulików otrzymała kolejną promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na
przebudowę uszkodzonej drogi w wyniku intensywnych opadów deszczu z czerwca 2013 r. Wsparcie
finansowe w wysokości blisko 289 tys. zł przeznaczone zostało na przebudowę ul. Górskiej w Sulikowie.
Roboty drogowe polegały na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami tłuczniowymi o łącznej
długości ok. 290 m. Ponadto skarpy drogi od strony ul. Lubańskiej zostały wzmocnione ażurowymi płytami
betonowymi oraz zamontowane zostały barierki ochronne.
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Inwestycje drogowe
Przebudowa drogi gminnej do Ksawerowa
Inwestycja przeprowadzona w 2017 r. polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na dł. 1,2 km wraz
z uporządkowaniem i utwardzeniem poboczy. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki pozyskanej
z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę,
rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w kwocie 253 tys. zł oraz środkom w wysokości ok. 460 tys. zł
pochodzącym z budżetu Gminy Sulików.

Przebudowa ul. Dębowej i Górnej w Sulikowie______________________________________
W miejscu gruntowej drogi powstała w 2017 r. nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 500 m. Ponadto 150 m
dodatkowego odcinka drogi wyłożone zostało kostką betonową, która utwardziła łącznik pomiędzy mostem
na rzece Czerwona Woda a ul. Górną. Zamontowane zostały także elementy bezpieczeństwa ruchu
drogowego w postaci barier i poręczy stalowych. Ponadto w obrębie łącznika pomiędzy mostem na rzece
Czerwona Woda a ul. Górną wykonane zostało przejście dla pieszych. Na realizację inwestycji Gmina Sulików
otrzymała dotację celową ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź
i intensywne opady deszczu z czerwca 2013 r.) Koszt inwestycji wyniósł ponad 387 tys. złz czego ok. 125 tys. zł
pochodziło z budżetu Gminy Sulików.
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Inwestycje drogowe

Przebudowa ul. Jasnej w Sulikowie________________________________________________
Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych (powódź i intensywne opady deszczu z czerwca 2013 r.). W ramach zakresu robót w 2017 r.
wykonana została nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami i zjazdami w granicach istniejącego pasa
drogowego. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia pasa drogowego ulicy zaprojektowano
jednostronne spadki poprzeczne jezdni, dzięki czemu wody opadowe są odprowadzone do istniejących
urządzeń melioracyjnych. Na realizację zadania Gmina Sulików otrzymała dotację w wysokości 131 tys.zł.

Przebudowa ul. Starozawidowskiej w Starym Zawidowie_____________________________
Zakres robót związanych z przebudową drogi wewnętrznej obejmował: wykonanie dwuwarstwowej
nawierzchni z mieszanki mineralnoasfaltowej, ułożenie podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego. Na
całej długości przebudowywanej drogi przewidziano prawostronne ograniczenie jezdni opornikiem
betonowym. Droga ma długość ok. 161 m oraz 3,5 m szerokości, a na całej jej długości wykonane zostało
odwodnienie w postaci cieku wodnego z kostki granitowej. Wartość wykonanych robót budowlanych sięgnęła
kwoty ponad 181 tys. zł.
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Inwestycje drogowe
Budowa drogi Wrociszów - Wilka
Gmina przeznaczyła na wykonanie drogi z Wrociszowa Dolnego do Wilki 740 tys. zł. z czego ponad 161 tys.
stanowiła dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Wilka-Wrociszów Dolny
droga dojazdowa do gruntów rolnych". Zakres robót objął: przebudowę 1400 mb drogi o szerokości 4 m,
korytowanie, wykonanie podbudowy z kamienia, ułożenie betonowych krawężników na długości 56 mb,
wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z utwardzonymi poboczami. Położenie
nowej nawierzchni asfaltowej nastąpiło po zakończeniu wszystkich robót ziemnych związanych z budową
sieci wodociągowej w tym rejonie.

Przebudowa drogi na tzw. „Koci zamek” w Biernej
Przebudowa drogi zrealizowana została w 2018 r. Zakres robót objął: korytowanie, wykonanie podbudowy
z kamienia, ułożenie krawężników i wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z utwardzeniem poboczy. Na
ten cel przeznaczono środki z budżetu gminy w wysokości ponad 455 tys. zł.

Przebudowa drogi we Wrociszowie Górnym
To kolejna droga gruntowa, która uzyskała asfaltową nawierzchnię w 2018 r. To droga wewnętrzna,
przebiegająca obok świetlicy wiejskiej. Inwestycja ta umożliwia dogodny dojazd nie tylko do gminnego
obiektu, ale także do domostw położonych wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi. Gmina Sulików
przeznaczyła ze swojego budżetu na ten cel kwotę 86 tys. zł.
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Inwestycje drogowe
Przebudowa ul. Kwiatowej i Szafirowej w Sulikowie_________________________________
W roku 2018 asfaltową nawierzchnię otrzymały dwie drogi wewnętrzne znajdujące się na osiedlu domków
jednorodzinnych, które były dotychczas drogami szutrowymi. W ramach przebudowy wykonano
odpowiednio 202 mb i 145 mb nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m, wraz z poboczami utwardzonymi
tłuczniem bazaltowym. Wykonany został także ciąg pieszy z kostki betonowej, stanowiący łącznik
z ul. Lubańską. Łączna wartość robót to ok. 223 tys. zł.

Wykonanie nawierzchni na drodze wewnętrznej przy ul. Zgorzeleckiej w Sulikowie
Na tej, do niedawna gruntowej drodze, którą poruszali się mieszkańcy w roku 2018 ułożono nawierzchnię
z kostki betonowej. Wartość zadania to kwota 39tys.zł.
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Inwestycje drogowe
Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Zawidowie
W ramach przebudowy drogi wewnętrznej w Starym Zawidowie wykonano 165 mb nawierzchni asfaltowej o
szerokości 3 m, wraz ze zjazdami do posesji, utwardzonymi poboczami, oraz odtworzeniem dwóch
przepustów. To jedna z dwóch inwestycji drogowych w tej miejscowości zrealizowana w 2018 r. Wartość
zadania to kwota ok. 72 tys.zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. nr 474, 460, 470 w Studniskach Dolnych
W ramach przebudowy tej drogi wykonane zostanie 579 mb nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m, wraz ze
zjazdami do posesji, utwardzonymi poboczami. Wartość inwestycji to ok. 230tys. zł.

Przebudowa drogi dz. nr 336 do cmentarza
w Studniskach Dolnych_________________

Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz.
460, 470 i 474 w Studniskach Dolnych

W ramach przebudowy tej drogi wykonane zostanie 364
mb nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m, wraz ze
zjazdami do posesji, utwardzonymi poboczami. Wartość
inwestycji to ok. 138 tys. zł.

W ramach przebudowy tej drogi wykonane
zostanie 260 mb nawierzchni asfaltowej o
szerokości 3 m, wraz ze zjazdami do posesji,
utwardzonymi poboczami. Wartość ok. 110 tys. zł.
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Inwestycje drogowe
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 394 w Radzimowie Dolnym
W ramach przebudowy tej drogi wykonane zostało 200 mb nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m, wraz ze
zjazdami do posesji, utwardzonymi poboczami, oraz odtworzeniem przepustu. Wartość zadania to kwota ok.
103tys.zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla w Radzimowie Górnym
W ramach przebudowy tej drogi wykonane zostało 150 mb nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m, wraz ze
zjazdami do posesji, utwardzonymi poboczami. Wartość inwestycji to ok. 65 tys. zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 704 w Radzimowie Górnym
W ramach przebudowy tej drogi wykonano 240 mb nawierzchni asfaltowej o szerokości 3 m, wraz ze zjazdami
do posesji, utwardzonymi poboczami. Został także wyczyszczony i odmulony rów na odcinku 33 mb. Wartość
zadania to ok. 97 tys.zł.

Inwestycje drogowe
Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej w Małej Wsi Dolnej

W ramach środków z funduszu sołeckiego na rok
2018 w wysokości blisko 10 tys. zł wykonana
została dokumentacja projektowa na budowę
drogi łączącej Małą Wieś Dolną z Kunowem w
Gminie Zgorzelec. Będzie to kolejna droga
gruntowa, która uzyska asfaltową nawierzchnię.

Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych
i Studniskach Górnych
W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
„Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych - dz. nr 360,376,383,401 obręb Studniska Dolne"
i„Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Górnych - dz. nr 41,16,36,82 obręb Studniska Górne". Na ten
cel przeznaczono kwotę ponad 18 tys. zł.
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Inwestycje drogowe
Dokumentacja na przebudowę ul. Sportowej w Sulikowie
W 2017 r. wykonana została dla przebudowy tej
drogi gminnej, dokumentacja techniczna wraz
z mapą do celów projektowych i projektem
organizacji ruchu za kwotę ponad 36 tys. zł.
W ramach inwestycji zaprojektowana została
gruntowna przebudowa drogi wraz z budową
chodnika, zatoki autobusowej, przejściami dla
pieszych i rem ontem przepustu. Długość
zaprojektowanego odcinka drogi to 620 mb.
Przebudowa zaplanowana jest na rok 2019, przy
udziale środkówfinansowych Kopalni Lafarge.

Dokumentacja na przebudowę dróg wewnętrznych na dz. nr 704, 815 i 777
w Radzimowie Górnym

W trakcie opracowania jest dokum entacja
projektowo-kosztorysowa na przebudowę dróg
wewnętrznych zlokalizowanych na dz. nr 704,815
i 777 w Radzimowie Górnym. Drogi prowadzą
m.in. do warsztatu samochodowego jaki jest
zlokalizowany w tej części wsi oraz osiedla
domków jednorodzinnych.

Wniosek na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 357 (w kierunku marketu)
Gmina Sulików wystąpiła z wnioskiem o ujęcie
budowy chodnika w planie zadań drogowych
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Tym samym zadeklarowała gotowość wspólnej
re a liz a c ji p rz e d m io to w e g o zadania oraz
dofinansowanie w /w inwestycji w wysokości 50%
całkowitych kosztów jej realizacji, oszacowanych
na ok.127 tys. zł. Od momentu otwarcia przy tej
drodze marketu obserwuje się zwiększenie
natęże nia ruch sa m o ch o d o w e g o . Droga
użytkowana jest w dużym stopniu także przez
pieszych, dla których brak chodnika stanowi duże
utrudnienie. Droga znajduje się w zarządzie DSDiK
we Wrocławiu, dlatego szczegóły dotyczące
przebiegu inwestycji muszą być poprzedzone
uzgodnieniami z tym podmiotem.
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Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Budowa wodociągu dla miejscowości Wrociszów Dolny i Wilka
Inwestycja możliwa była dzięki otrzymanej przez Gminę pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie ponad 1,9 min zł. W 2017 r. wybudowana została
główna magistrala od Ksawerowa do Wrociszowa Dolnego oraz do Wilki wzdłuż drogi łączącej te dwie
miejscowości. Ponadto we Wrociszowie Dolnym powstała lokalna sieć doprowadzająca wodę do każdej
posesji. W 2018 r. wybudowana została magistrala z Zawidowa do Wilki oraz lokalna sieć wodociągowa na
terenie tej wsi. W ten sposób całość została zamknięta w układ pierścieniowy co zapewni równomierność
dostarczania wody, a jednocześnie odpowiednio wysokie jej ciśnienie.

Budowa kanalizacji ściekowej na
ul.Starozawidowskiej w Starym Zawidowie

Odbudowa sieci wodociągowej na
ul.Starozawidowskiej w Starym Zawidowie

W 2016 r. w ramach działań dotyczących porządkowania
gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy
Sulików, została wybudowana kanalizacja ściekowa na ul.
Starozawidowskiej w Starym Zawidowie. Powstał tam
kolektor zbiorczy dla ścieków sanitarno - bytowych wraz
z przyłączami do budynków. Koszt jaki poniosła Gmina
wyniósł65 tys. zł. Wszystkie budynki zostały podłączone
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Zawidowie.

W 2 0 1 7 ro k u w ra m a c h k o n ty n u a c ji
porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Sulików na ul. Starozawidowskiej
w S tarym Z a w id o w ie w y m ie n io n o sieć
wodociągową na całej długości ulicy. Realizacja
inwestycji była konieczna z racji złego stanu
technicznego sieci. Wartość inwestycji sięgnęła
kwoty blisko 80 tys. zł.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych
W ramach projektu związanego z porządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sulików
wybudowane zostały trzy biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków w budynkach gminnych:
w Radzimowie Górnym, Biernej oraz Biernej Nowoszyce. Wykonane prace umożliwiły rozwiązanie problemu
związanego z odprowadzaniem ścieków z tych obiektów. Przeznaczono na ten cel kwotę ponad 171tys. zł
finansowaną z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dokumentacja na budowę wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów i Wielichów______
Gmina Sulików zleciła aktualizację dokumentacji na budowę wodociągu dla Starego Zawidowa i Wielichowa.
Są to dwie miejscowości w gminie pozbawione sieci wodociągowej. Budowa sieci w tych miejscowościach
będzie kolejnym etapem porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Dokumentacja
projektowa umożliwi podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji.
I 18
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Oświetlenie
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
Gmina Sulików realizowała w latach 2015 - 2018 program modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na
terenie całej gminy.
W roku 2015 nastąpiła:
■budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Radzimów Dolny i Stary Zawidów za łączną wartość
blisko 65 tys. zł;
■ dobudowa nowych punktów do istniejących obwodów w miejscowościach: Stary Zawidów, Bierna
i Sulików na łączną wartość ok. 44 tys. zł;
■zagęszczenie istniejących obwodów w miejscowościach: Stary Zawidów, Radzimów Górny, Radzimów
Dolny, Wrociszów Górny, Bierna, Nowoszyce na łączną wartość ponad 16 tys. zł.
W roku 2016 nastąpiła budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Sulików Podgórze, Studniska
Górne, Sulików i Wilka za łączną wartość ponad 66 tys. zł;
W roku 2017 nastąpiło:
■oświetlenie odcinka drogi od skrzyżowania głównego do cmentarza w Radzimowie Górnym oraz części
cmentarza komunalnego w Radzimowie;
■ budowa oświetlenia drogi wewnętrznej nr 383 i 360 w Studniskach Dolnych oraz oświetlenie nowo
wybudowanego placu zabaw;
■budowa oświetlenia ulicy Dębowej w Sulikowie.
Łączny koszt prac to kwota ok. 100 tys. zł.
W 2018 roku przewidziana została do realizacji dalsza rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach:
Bierna, Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Skrzydlice, Nowoszyce, Miedziana, Wrociszów Dolny, Stary
Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne oraz ustawienie nowych punktów świetlnych przy ciągu
pieszo-jezdnym w Sulikowie. Część zadań wykonana zostanie w ramach umowy zawartej z Tauron
Dystrybucja S.A. a wartość robót ze środków własnych gminy to kwota ok. 95 tys. zł.

Konserwacja punktów świetlnych_________________________________________________
W latach 2015-2018 powstały 122 nowe punkty świetlne za łączną kwotę ze środków budżetu gminy 251 tys.
160 zł. Dodatkowo Gmina zawarła umowę zTauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze na konserwację
punktów świetlnych znajdujących się na terenie całej gminy. Zakres czynności eksploatacyjnych obejmował
między innymi: przeglądy techniczne opraw latarni, urządzeń i aparatury; naprawę i wymianę uszkodzonych
elementów zasilających i sterowniczych; wymianę uszkodzonych źródeł światła; likwidację zagrożeń dla osób
postronnych, wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. wypadek drogowy, wichura,
powódź, wandalizm, kradzież, itp.); usuwanie awarii sieci bez zbędnej zwłoki. Także finansowanie części
nowopowstałych punktów świetlnych odbyło się w ramach zawartej umowy.
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Nowoczesne technologie w Urzędzie Gminy
Projekt informatyczny pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług
publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części
województwa dolnośląskiego”.
Gmina Sulików jest w trakcie realizacji wraz
z dziewięcioma innym gminami projektu pn.
„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz
rozwój e-usług publicznych i elektronicznych
usług administracyjnych w północno-zachodniej
części województwa dolnośląskiego". W kwietniu
2017 r. w Urzędzie Miasta Bolesławiec Wójt Gminy
Sulików podpisał umowę partnerstwa na rzecz
realizacji tego projektu. Planowany ogólny koszt
projektu wynosi ponad 15 min zł, z czego
planowana kwota dofinansowania w ramach
programu wynosi ponad 13 min zł, co stanowi 85%
kosztów kwalifikowanych. Głównymi celami
Systemu Informacji Przestrzennej (obejmujące zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie
danych); wdrożenie systemów dziedzinowych, umożliwiających świadczenie e-usług publicznych oraz zakup
sprzętu i infrastruktury, niezbędnych do uruchomienia systemów. Gmina Sulików zabezpieczyła
wswoim budżecie kwotę ponad 1 min 300tys.zł.

Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu____________________________________
W ramach projektu zakupiony został do Urzędu Gminy sprzęt niezbędny do wdrożenia nowych usług
świadczonych z wykorzystaniem systemu informatycznego. W urzędzie pojawiły m.in. nowe serwery,
komputery, monitory i urządzenia wielofunkcyjne. Został także wdrożony zintegrowany system informacji
przestrzennej oraz systemy dziedzinowe umożliwiające świadczenie e-usług publicznych.

Monitor dotykowy-wilekoformatowy o wielkości ekranu 55 cali
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Nowoczesne technologie w Urzędzie Gminy
Modernizacja serwerowni w ramach projektu
Kolejnym etapem związanym z realizacją projektu była modernizacja pomieszczenia serwerowni w Urzędzie
Gminy, gdzie zamontowana została nowa infrastruktura serwerowa oraz przeprowadzone zostały prace
instalacyjne.

Zakup tabletów wraz z oprogramowaniem e-sesja
W ramach realizowanego projektu w roku 2018 zakupionych
zostało 15 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem e-sesja na
potrzeby Rady Gminy Sulików. To nowoczesny system
informatyczny, który umożliwi eliminację dokumentów
w formie papierowej na rzecz elektronicznej dystrybucji przy
pomocy intuicyjnej aplikacji dla radnych. Za pośrednictwem
e-sesji radni będą mogli w prosty sposób dokonać
głosowania przy użyciu tabletów. Oddane głosy spłyną
w czasie rzeczywistym i będą prezentowane na projektorze
multimedialnym na sali obrad. Wprowadzenie systemu
skróci czas niezbędny do przygotowania posiedzeń Rady
i dystrybucji dokumentów. Dodatkowo zlikwiduje koszty
druku materiałów sesyjnych, gdyż pozwoli na elektroniczną
dystrybucję dokumentów.

Montaż systemu rejestracji czasu pracy w Urzędzie Gminy
Z końcem 2018 r. uruchomiony zostanie w urzędzie
elektroniczny system rejestracji czasu pracy. Zarówno
przybycie pracownika do pracy, jak i jego wyjście
rejestrowane będzie elektronicznie. Terminal, który jest
czytnikiem indywidualnych kart czasu pracy zostanie
zamontowany przy wejściu do urzędu. W chwili logowania
się do systemu rozpozna on pracownika i odnotuje czas jego
wejścia lub wyjścia. System ten zastąpi tradycyjną listę
obecności, jak i rejestry odnotowujące wyjścia pracowników
poza miejsce pracy.
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Nowoczesne technologie w Urzędzie Gminy
Uruchomienie portalu dla mieszańców w ramach projektu

W strefie usług elektronicznych można uzyskać:
■ Doi tęp do Informacji o sunie ip fiw oraz zobowfęuniacfi podatkowych i opłatach Twoich otaz
osób fizyczn/cti i prawnych. Które raprazentuiosz |ak równie? informacji z innych retestrów urzędu
dostęp tan wymaga rejastracji i uwwcytełnieniH

• MozWiMC Wr*tronie?n*i >eaiizat|i płatności zobowiązaA wobec Urzędu

P o rta l e -u rz ą d

Ostatnim etapem projektu będzie uruchomienie portalu dla
mieszańców. Za jego pośrednictwem będzie można
sprawdzić informację o stanie spraw oraz zobowiązaniach
podatkowych i opłatach osób fizycznych i prawnych, jak
również informacji z innych rejestrów urzędu. Dodatkowo
portal będzie umożliwiał elektroniczną realizację płatności
zobowiązań wobec Urzędu oraz dostęp do formularzy
elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd.
Zakończenie wszystkich ujętych w projekcie działań
zaplanowano na koniec października 2018 roku.

Pracownicy Urzędu Gminy mogą szkolić się on-line
Pracownicy Urzędu Gminy mogą brać udział wszkoleniach w
formie transmisji on-line, jako tzw. webinaria, co oznacza, że
kontakt i interakcja każdego uczestnika szkolenia z trenerem
odbywają się poprzez Internet. System ten umożliwia
zapoznanie się z planem najbliższych szkoleń, natomiast
samo szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę
i możliwością uzyskania zaświadczenia o ukończonym
szkoleniu. Oprócz materiałów obowiązkowych na platformie
dostępne są również dodatkowe materiały edukacyjne.
Posiadanie e-learningowego systemu szkoleń to również
wymierne oszczędności dla budżetu gminy. Szkolenia online to dodatkowa, alternatywna forma szkoleń, w jakiej
mogą podnosić swoje kwalifikacje zarówno poszczególni
pracownicy, jak i kadra kierownicza Urzędu.

Instalacja w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy terminala płatniczego umożliwiającego
dokonywanie płatności bezgotówkowych
Od 2018 r. można w Urzędzie dokonywać transakcji
b e z g o tó w k o w y c h p rz y u ż y c iu e le k tro n ic z n y c h
instrumentów płatniczych za pomocą zainstalowanego
w Biurze Obsługi Interesanta terminala. Dokonywanie
płatności kartą lub smartfonem usprawnia załatwianie spraw
urzędowych. Każdy może zapłacić podatek, opłatę za wywóz
nieczystości czy inną należność bez konieczności
odwiedzania banku czy poczty, nie ponosząc przy tym
żadnych dodatkowych kosztów. Program upowszechniania
płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji
publicznej został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju
i Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
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Remonty budynków komunalnych
Wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Radzi mowie___________

■nil
■

Ii
f- . »

W ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2015 r.
Gmina Sulików otrzymała dofinansowanie w wys. 25 000 zł
na realizację zadania pn. „Remont dachu świetlicy wiejskiej
w Radzimowie Górnym". W ramach zadania nastąpiło
rozebranie starego pokrycia dachowego, przemurowanie
kominów cegłą pełną klinkierową, rozebranie starego łacenia
dachu, ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki, wymiana
rynien i rur spustowych oraz wymiana instalacji odgromowej
i okienek dachowych. Koszt realizacji zadania wyniósł blisko
81 tys.zł.

Remont budynku po byłej strażnicy we Wrociszowie Górnym_________________________
W listopadzie 2015 r. zrealizowany został kolejny etap remontu budynku po byłej strażnicy OSP. W ramach tych
prac wykonano m.in. naprawę posadzki, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymieniono stolarkę
budowlaną oraz przeprowadzono inne drobniejsze prace, które przyczyniły się do poprawiły funkcjonalności
oraz estetyki tego obiektu. W roku 2018 nastąpiło wykonanie przyłącza energetycznego, które umożliwi
oświetlenie i ogrzanie budynku. Środki na ten cel w łącznej wysokości 23 tys. zł pochodziły
zfunduszu sołeckiego.

Remont świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach
W 2016 r. przeprowadzone zostały prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach. W ramach zadania
zostały wymienione okna, rozebrane stare betonowe schody oraz ustawione nowe schody zewnętrzne
o konstrukcji stalowej.Ponadto nad drzwiami wejściowymi wymieniono zadaszenie, wykonano podsufitkę
w pasie nadrynnowym budyń ku. Teren przed świetlicą został utwardzony za pomocą kostki betonowej. Prace
wykonano w ramach zadania z funduszu sołeckiego. Koszt całkowity to kwota ponad 10 tys. zł. Prace
remontowe kontynuowane były w roku 2017, w którym wykonana została nowa elewacja budynku. Koszt
wykonanych pracze środków funduszu sołeckiego to kwota ponad 12 tys.zł.
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Remonty budynków komunalnych
Remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej
W 2018 r. nastąpił remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej. Zadanie zostało wsparte dofinansowaniem
w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej" w kwocie 25 tys. zł. W ramach zadania wykonany został
generalny remont wewnątrz i na zewnątrz budynku. Roboty wewnątrz objęły remont sali głównej oraz sceny,
pomieszczenia rekreacyjnego, zaplecza bufetu oraz kuchni. Z kolei na zewnątrz wykonana została izolacja
fundamentu wokół budynku wraz z opaską odwadniającą. Dodatkowo przeprowadzony został także remont
schodów. Całkowita wartość zadania sięgnęła kwoty blisko 140 tys. zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych
Gmina Sulików otrzymała na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja zabytkowej przystani spotkań
w Studniskach Górnych" w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt
przewiduje rewitalizację świetlicy w Studniskach Górnych. Przedsięwzięcie obejmie wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, modernizację częściową konstrukcji więźby dachowej oraz kominów,
przebudowę sali głównej wraz z zapleczem. Wykonana zostanie instalacja elektryczna oraz sanitarna.
Odnowiona będzie elewacja budynku. Zakres prac uzgodniony został z Konserwatorem Zabytków. Całkowita
wartość zadania wyniesie blisko 300 tys. zł, z czego 63,63% stanowi dofinansowanie z EFRROW i ARiMR tj. ok.
191 tys. zł. Inwestycja realizowane będzie po wyłonieniu wykonawcy zadania.
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Remonty budynków komunalnych
Remont pomieszczeń w Przedszkolu w Sulikowie
W 2016 r. w Przedszkolu zostały pomalowane ściany w salach zabawowych oraz odświeżone łazienki i kuchnia.
Wymieniono również panele w jednej z sal oraz w korytarzu będącym przejściem do łazienki. Koszt
wykonanych robót to kwota ok. 17 tys. zł. W 2017 r. pomalowano szatnię oraz przeprowadzono remont
łazienki na I piętrze.

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sulikowie
W 2017 r. pomalowany został korytarz, wymieniono okna w szatni a także odnowiono wszystkie pomieszczenia
szatni. Dokonano również odświeżenia gabinetów nauczycielskich. Wykonano także generalny remont
łazienek w budynku Szkoły Podstawowej. W ramach zadania ułożono płytki na ścianach i podłodze,
wymieniono drzwi wejściowe, zamontowano kabiny toaletowe, armaturę sanitarną i lustra. Koszt remontu
pomieszczenia sanitarnego w szkole wyniósł blisko 64 tys. zł. W budynku dotychczasowego Gimnazjum
odnowiono izby lekcyjne i hole.
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Remonty budynków komunalnych
Naprawa dachu i tzw. „świetlika” w budynku
Szkoły Podstawowej w Sulikowie

Montaż rolet i przyciemnienie szyb w
budynku Szkoły Podstawowej w Sulikowie

Z uwagi na przeciekanie połaci dachowej budynku
Szkoły Podstawowej w Sulikowie w 2017 roku
naprawiono ok. 170 m2 dachu oraz tzw. „świetlik" na
II piętrze.

W hali sportow ej w 2017 roku dokonano
przyciemnienia szyb, oraz zamontowano rolety
gdyż słońce utrudniało prowadzenie zajęć
sportowych.

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Biernej
W związku z koniecznością dostosowania placówki do prowadzenia zajęć w większej ilości oddziałów, w 2017 r.
przedzielone zostało pomieszczenie, tworząc dwie sale lekcyjne. Dodatkowo pomalowano powstałe klasy,
wymieniono wykładzinę przemysłową na głównym holu, dostosowano szatnie do większej liczby uczniów,
pomalowano lamperie w korytarzu na parterze i półpiętrze, pomalowano schody w czarno-żółte pasy w celu
zwiększenia bezpieczeństwa. Zagospodarowano pomieszczenie szkolne na magazynek sprzętu sportowego.
Zakupiono kilkanaście nowych krzeseł i ławek oraz nowe meble do jednej sali lekcyjnej. Zakończono wymianę
oświetlenia w całej szkole. Cztery izby lekcyjne zostały wyposażone w rolety okienne. Doposażono pracownię
komputerową w 10 nowych laptopów. Zakupiono nowe radioodtwarzacze. Wzbogacono zasoby biblioteki
szkolnej w nowe pozycje książkowe. W punkcie wydawania posiłków dokonano montażu mebli kuchennych.

Wymiana ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej w Biernej
W tra k c ie re a liza cji zadania zw iązanego
z usytuowaniem urządzeń siłowni zewnętrznych
przy boisku szkolnym rozszerzony został zakres
prac o roboty dodatkowe polegające na: dalszej
rozbudowie ogrodzenia wokół szkoły, budowie
chodnika wraz z wejściem na plac zabaw oraz
przebudowie zewnętrznego wejścia do kotłowni
budynku szkoły.
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Remonty budynków komunalnych
Remont remizy OSP w Starym Zawidowie___________________________________________
W ramach remontu w roku 2017 wymieniona została stara brama garażowa na nowoczesną
z możliwością zdalnego sterowania. Wymienione zostały także drzwi wejściowe. Nastąpił także remont
elewacji wieży polegający na wymianie poszycia i jego konserwacji. Środki w wysokości ok. 22 tys. zł
pochodziły z funduszu sołeckiego.

Remont remizy OSP w Biernej________________ Remont remizy OSP w Miedzianej______
W 2017 roku w budynku przeprowadzono modernizację W ramach remontu m.in. wymieniono pokrycie
podłogi i zamontowano nowe bramy garażowe, dachu, wewnątrz wykonano nowe tynki i podłogę.

Remont remizy OSP w Sulikowie
W ramach remontu w roku 2017 w budynku remizy przeprowadzono gruntowny remont dwóch pomieszczeń szatni i toalety.
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Remonty budynków komunalnych
Remont remizy OSP w Studniskach Dolnych________________________________________
W 2016 r. przeprowadzone zostały prace związane z modernizacją remizy OSP w Studniskach. Prace
przeprowadzono zarówno w środku, jak i na zewnątrz budynku. Wewnątrz budynku wykonano remont
korytarza, pomalowano ściany, obniżono sufit, położono nową posadzkę, wymieniono drzwi oraz wykonano
remont toalety. Duży wkład pracy wnieśli strażacy. Termomodernizacja obiektu wykonana została w ramach
wspólnoty mieszkaniowej.
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Remonty budynków komunalnych
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy_____________________________________
W 2016 r. odbył się remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze urzędu. W ramach prac remontowych
wykonano: remont sali konferencyjnej urzędu, montaż nagłośnienia sali wraz z ekranem oraz projektorem
multimedialnym, remont zaplecza socjalnego dla pracowników. Koszt wszystkich prac to kwota ok. 60.000 zł.

Ochrona środowiska
Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej
Ogniwo fotowoltaiczne to nowoczesne urządzenie,
dzięki któremu z promieni słonecznych jest
produkowany prąd elektryczny. Pierwsze takie
ogniwa na obiektach użyteczności publicznej na
terenie Gminy Sulików zostały zamontowane
w 2016 r. na budynku świetlicy wiejskiej we
Wrociszowie Górnym. Koszt realizacji tego zadania
to kwota ok. 12 tys. zł. a środki na ten cel pochodzą z
funduszu sołeckiego. Zamontowane ogniw o
fo to w o lta ic z n e zapewni ś w ie tlic y w iejskiej
zapotrzebowanie na prąd, a co za tym idzie
przyniesie oszczędność w opłatach za energię
elektryczną.

Udział w programie wymiany pieców
Gmina Sulików przystąpiła w 2018 r. do programu dotyczącego
możliwości uzyskania wsparcia finansowego na wymianę pieców
węglowych. Wnioski o uzyskanie wsparcia finansowego na
wymianę pieców węglowych złożyło 44 mieszkańców gminy.
Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na wymianę pieców
węglowych na kotły gazowe, na lekki olej opałowy, piece
elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na
biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy). Gmina otrzymała
na ten cel dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie
404 tys. zł. Tym samym osoby biorące udział w programie
docelowo otrzymają zwrot połowy kosztów instalacji nowego źródła ogrzewania, do wysokości limitu
wynikającego z programu.
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Ochrona środowiska
Udział w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Corocznie mieszkańcy gminy mają możliwość składania
wniosków o usunięcie wyrobów azbestowych z terenu swoich
posesji - bez ponoszenia kosztów z tym związanych. Dotację
na ten cel gmina pozyskuje z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość zadania
w latach 2016-2018 sięgnęła kwoty ponad 34 tys. zł z czego
dotacja stanowiła ponad 29 tys.zł.

Utworzenie ścieżki edukacyjnej w ramach rekultywacji składowiska
odpadów w Sulikowie
Z końcem 2014 roku w Gminie Sulików zakończyły się prace związane z rekultywacją sulikowskiego
składowiska odpadów W ramach projektu "Rekultywacja dolnośląskich składowisk opadów komunalnych"
realizowanego przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową i współfinansowanego przez Unię Europejską.
Zwieńczeniem projektu było powstanie ścieżek edukacyjnych, które wpisały się w proces zwiększania
świadomości ekologicznej mieszkańców. Mieszkańcy Gminy Sulików mogą z bliska zobaczyć zrekultywowane
składowisko oraz przygotowaną ścieżkę. Do budowy ścieżki zostały w znacznej części wykorzystane materiały
pochodzące zsurowców wtórnych: europalety, opony samochodowe, butelki PET, puszki, woreczki foliowe. Na
wytyczonych, w obrębie składowiska odpadów ścieżkach edukacyjnych, stanęły m.in. modele zwierząt
wykonane przy użyciu surowców wtórnych.
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W

Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych______________________________________
Pierwszy z nowych oddziałów przedszkolnych mogących pomieścić kilkanaścioro dzieci powstał dzięki
zaadaptowaniu we wrześniu 2015 r. jednego z pomieszczeń na piętrze budynku Przedszkola Publicznego
w Sulikowie. Przy okazji remontu odświeżone zostały pozostałe sale na piętrze a także wymienione zostały
panele na korytarzu. W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel 30 tys. zł. Z dodatkowych środków
zakupione zostało wyposażenie do nowej sali w postaci regałów, stolików, krzesełek, zabawek.

We wrześniu 2017 r. został otwarty kolejny oddział przedszkola. Oddział mieści się w dużej, jasnej sali w Szkole
Podstawowej w Sulikowie. Do dyspozycji dzieci jest przestronny hol i łazienki dostosowane do wieku.
W pobliżu sali znajduje się gabinet dentystyczny, z którego mogą korzystać maluchy. Przedszkolaki mają
również zapewniony dostęp do posiłków w stołówce. Zakupiono meble, stoły i krzesła do powstałego oddziału
oraz wyposażono oddział w pomoce dydaktyczne i zabawki.

Dokumentacja na przebudowę Szkoły Podstawowej w Biernej

W izualizacja projektu p rze b u d o w y budynku szkoły w B iern ej

W budynku Szkoły w Biernej brakuje sal lekcyjnych.
Istnieje też potrzeba kompleksowej przebudowy
toalet oraz utworzenia części świetlicowej.
Realizacja inwestycji uzależniona jest w głównej
mierze od pozyskania środków zewnętrznych na
ten cel. Do złożenia wniosku o dofinansowanie
niezbędne jest opracowanie dokum entacji
technicznej, stąd Gmina Sulików zleciła jej
opracowanie. W ramach wstępnej koncepcji
planowana jest przebudowa szkoły - tzw.„łącznik"
miałyby zostać całkowicie wyburzony, a w jego
miejscu powstałby nowy, większy i dw upo
ziomowy obiekt.
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Oświata
Centrum Usług Wspólnych________________________________________________________

cuw

Od 1 stycznia 2018 r. w strukturze Szkoły Podstawowej
w Sulikowie zaczęło działać Centrum Usług Wspólnych dla
jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
jest Gmina Sulików. Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa
GMINY SULIKÓW
w Biernej i Szkoła Podstawowa w Sulikowie mają wspólną
obsługę adm inistracyjną, finansow ą i organizacyjną
polegającą m.in. na wspólnym prowadzeniu spraw kadrowopłacowych pracowników, rachunkowości i sprawozdawczości,
zamówień publicznych i obsługi informatycznej jednostek obsługiwanych. Decyzji o utworzeniu centrum
usług wspólnych przyświecała idea usprawnienia funkcjonowania tych jednostek np. w przypadku urlopów
i zwolnień lekarskich, ujednolicenia procedur a docelowo również uzyskania oszczędności finansowych.

Gabinet dentystyczny

Utworzony z inicjatywy Wójta w 2014 r. w Szkole Podstawowej
w Sulikowie gabinet dentystyczny działał w każdym kolejnym
r o k u s z k o l n y m . J est on j e d y n y m d z i a ł a j ą c y m
szkolnym gabinetem stomatologicznym na terenie Powiatu
Zgorzeleckiego. Wszystkie koszty związane
z funkcjonowaniem gabinetu ponosi Gmina Sulików.

Sieć szkół_______________________________________________________________________
Na mocy przyjętej ustawy "Prawo Oświatowe", od 1 września 2017 r. zmieniła się w Polsce struktura ustroju
szkolnego. W miejsce istniejących 6-letnich szkół podstawowych zostały wprowadzone 8-letnie szkoły
podstawowe i rozpoczął się proces wygaszania gimnazjów. Nowe przepisy pociągnęły za sobą konieczność
przygotowania zmian w sieci szkolnej w każdej gminie. Rada Gminy Sulików przyjęła jednogłośnie propozycję
Wójta Gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady, Szkoła Podstawowa w Biernej oraz Szkoła Podstawowa
w Sulikowie, przekształcone zostały w ośmioletnie szkoły podstawowe o strukturze organizacyjnej
obejmującej klasy I - VIII. Od 1 września 2017 r. granica obwodu Szkoły Podstawowej w Biernej obejmuje
miejscowości: Bierna, Bierna Nowoszyce, Miedziana, Miedziana Jabłoniec, Miedziana Łowin, Wielichów,
Radzimów Dolny i Radzimów Górny. Natomiast granica Szkoły Podstawowej w Sulikowie obejmuje
miejscowości: Sulików, Sulików Podgórze, Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna, Studniska Dolne, Studniska
Górne, Mikułowa, Stary Zawidów, Skrzydlice, Wrociszów Dolny, Wrociszów Dolny Kolonia, Wrociszów Górny,
Wilka, Wilka Bory i Ksawerów. Tym samym zakończyło działalność Publiczne Gminne Gimnazjum. W okresie
przejściowym klasy dotychczasowego Gimnazjum prowadzone były w Szkole Podstawowej w Sulikowie.
W roku szkolnym 2018/2019 pozostały tylko klasy trzecie.

Dowozy do szkół i przedszkola
Dowozy uczniów i dzieci przedszkolnych odbywają się na pięciu
trasach:
1. Radzimów Dolny - Szkoła Podstawowa w Biernej - Miedziana - SP
w Sulikowie.
2. Wielichów - Szkoła Podstawowa w Biernej - SPw Sulikowie.
3. Mikułowa - Studniska Górne - Studniska Dolne - SPw Sulikowie.
4.StaryZawidów-WrociszówGórny-SPwSulikowie.
5.Ksawerów-Wilka Bory-Wrociszów Dolny-SPwSulikowie.
Gmina Sulików przeznacza corocznie na ten cel kwotę blisko 220tys.zł.
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Wizyta uczniów w Sejmie_________________________________________________________
W kwietniu 2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Biernej oraz ze Szkoły Podstawowej
w Sulikowie mieli możliwość zwiedzić Warszawę w trakcie dwudniowej wycieczki. Pomysłodawcą wyjazdu
była Elżbieta Piotrowska Zastępca Wójta Gminy Sulików, a wyjazd możliwy był dzięki nawiązanemu kontaktowi
z Posłem Robertem Winnickim - byłym mieszkańcem Gminy Sulików - oraz wsparciu z Sejmowego programu
edukacji parlamentarnej. Uczniowie zwiedzili Klasztor w Niepokalanowie oraz Muzeum Powstania
Warszawskiego. Mieli okazję zobaczyć także Zamek Królewski, przejść Krakowskim Przedmieściem i Placem
Józefa Piłsudskiego i spacerować po Starym Mieście. Punktem kulminacyjnym wycieczki było zwiedzanie
Stadionu Narodowego.

Udział w programie "Umiem pływać"
Jest to program wdrażany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, adresowany do uczniów szkół podstawowych
z klas I - III w całej Polsce. W programie biorą udział 2 grupy pływackie, każda po 15 osób. Uczestnikami zajęć
nauki pływania są uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie. Zajęcia nauki pływania
są nieodpłatne i trwały do czerwca 2018 r. Dzieci zgłoszone go programu "Umiem pływać" systematycznie, raz
w tygodniu (piątek), wyjeżdżają na lekcje nauki pływania. Miejscem prowadzenia zajęć jest kryta pływalnia
w Zgorzelcu. Dowóz dzieci na basen i z powrotem został zorganizowany przez szkołę w ramach środków
z budżetu gminy. Do programu zgłoszone zostały 4 grupy, pozostałe dwie najprawdopodobniej zostaną
zakwalifikowane na II edycję programu zaplanowaną na wrzesień-grudzień.

Szkoła Podstawowa w Biernej wybrała sobie Patrona________________________________
Szkota Podstawowa
w Biernej

Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Biernej, Rada Gminy Sulików nadała
Szkole Podstawowej w Biernej imię Orła Białego. Uroczystość nadania szkole
sztandaru zaplanowana została na październik2018 r.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła________________________
W 2015 r. Szkoła Podstawowa w Biernej została wyróżniona
w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła i tym samym
dołączyła do Rankingu najlepszych szkół w całym powiecie.
Wyróżnienie to placówka otrzymała ze względu na osiągnięcie
wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie
dzieciom bezpieczeństwa w szkole. Podstawowym kryterium było
uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich szkół
podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące
Sprawdzian Szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną.
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Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Sulików
Uroczysta gala, organizowana z okazji Dnia
Edukacji Narodowej odbywa się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Sulików. W jej trakcie wręczane
są Nagrody Wójta Gminy Sulików oraz nagrody
dyrektorów szkół i przedszkola prowadzonych
przez gminę. Uroczystość ta jest okazją do złożenia
wszystkim nauczycielom życzeń z okazji ich święta,
podziękowań za osiągane efekty pracy z dziećmi
i młodzieżą w wypełnianiu zadań w procesie
opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym.
ś

Bezpieczeństwo
Montaż monitoringu na terenie Sulikowa____________________________________________
Montażem monitoringu na terenie Sulikowa w 2017 r. rozpoczął się proces monitorowania gminy. Na ten cel
przeznaczona została kwota 7 tys. zł. z funduszu sołeckiego. Sygnał z monitoringu Placu Wolności oraz placu
za baw w Su Ii kowie j est p rzesła ny do budy n ku Urzęd u Gm i ny.

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół Przedszkola Publicznego w Sulikowie
Przeprowadzone w 2016 r. prace przy Przedszkolu polegały na budowie miejsc postojowych dla pojazdów oraz
na zagospodarowaniu terenu wokół budynku: utwardzeniu nawierzchni, wykonaniu chodnika z kostki
betonowej, a także przebudowie ogrodzenia. Koszt inwestycji to kwota blisko 96 tys.zł.
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Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół Szkoły Podstawowej w Sulikowie
W ramach wykonanych w 2016 r. prac przy Szkole Podstawowej w Sulikowie został uporządkowany plac przed
budynkiem i wyłożony kostką betonową. Miejsce to przeznaczone jest do zatrzymywania się autobusów

Montaż sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości______________________
G m in a S u lik ó w o tr z y m a ła w 2 0 1 8 r.
dofinansowanie w wysokości 25 tys. złz Programu
„Razem bezpieczniej" na realizację zadania
polegającego na montażu sygnalizacji świetlnej z
radarowym pomiarem prędkości. Powstanie ono
przy przejściu dla pieszych na ul. Zgorzeleckiej
p rz y Szkole P o d s ta w o w e j w S u lik o w ie .
Sygnalizacja ta zwiększy bezpieczeństwo pieszych
użytkowników tej drogi, a w szczególności
uczniów udających się do szkoły. W przypadku
nadjeżdżającego pojazdu powyżej prędkości,
zaprogramowanej sygnalizacja włączy czerwone światło. Kierujący pojazdem będzie zobligowany do
zatrzymania lub zwolnienia prędkości pojazdu, tak by zapaliło się światło zielone. Ruch na przejściu będzie
dodatkowo monitorowany, a przypadki łamania przepisów drogowych rejestrowane. Całkowity koszt
przedsięwzięcia to kwota ponad 100 tys. zł.

Nowy sprzęt dla jednostek OSP____________________________________________________
Do trzech jednostek z terenu Gminy Sulików trafił sprzęt oraz elementy doposażenia o wartości 16 800 zł. Na
ten cel Gmina Sulików pozyskała środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 16 632 zł, co w 99%
pokryło całkowite koszty zadania. Druhowie z OSP Studniska Dolne i OSP Sulików zostali doposażeni
w defibrylatory AED, natomiast druhowie z OSP Bierna wzbogacili się o zestaw medyczny PSP R1. Nowy sprzęt
zdecydowanie usprawni działania i podniesie możliwości bojowe jednostek oraz pozwoli sprawniej nieść
pomoc tym, którzy jej będą potrzebować.
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Sport
Montaż nowych wiat stadionowych i dodatkowych krzesełek na boisku sportowym
w Radzimowie___________________________________________________________________
Na doposażenie boiska sportowego w Radzimowie przeznaczono w 2016 r. środki w wysokości 21.000 zł.
W ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego zakupione zostały dwie nowe wiaty
stadionowe, które służą zawód ni kom rezerwowym z drużyn rozgrywających mecz. Z kolei widownia na boisku
powiększyła się o dodatkowe krzesełka.

Dokumentacja na modernizację boiska sportowego w Radzimowie
W roku 2018 opracowana została dokumentacja techniczna
na modernizację boiska sportowego. Zadanie będzie
obejm owało rem ont budynku zaplecza szatniowosanitarnego, przebudowę płyty boiska sportowego i boiska
treningowego (niwelacja terenu, odwodnienie płyty boiska,
warstwa nośna), montaż piłkochwytów, bramek do piłki
nożnej, wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych,
bariery oddzielającej płytę boiska od kibiców, bramy
wjazdowej, budowę chodnika z kostki betonowej łączącego
budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego z płytą boiska
sportowego. Koszt przedsięwzięcia w powyższym zakresie
szacuje się na 400 tys. zł.

Dokumentacja na modernizację boiska sportowego w Sulikowie
W roku 2018 powstała koncepcja modernizacji boiska
sportowego. W ślad za tym wykonana została dokumentacja
projektowa, niezbędna do ubiegania się o środki zewnętrzne
na ten cel. W ramach tego zadania nastąpi wykonanie
e le m e n tó w zag ospodarow ania te re n u tj. try b u n ,
piłkochwytów, bramek sportowych, wiaty stadionowej dla
zawodników rezerwowych, barier separacyjnych oraz
wyposażenie siłowni plenerowej w urządzenia użytkowe
małej architektury. Powstanie także nowy budynek zaplecza
boiska sportowego. Wartość zadania można szacować na
kwotę ponad 1 min 200 tys.zł.
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Sport
Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Sulików
W ramach halowych turniejów o puchar Wójta rozgrywane są mecze juniorów młodszych, żaków i orlików
działających przy Klubie Sportowym Bazalt Sulików. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy medal,
a najlepsza drużyna puchar ufundowany przez Wójta Gminy Sulików. Celem turniejów jest popularyzacja piłki
nożnej wśród dzieci i młodzieży z teren u Gminy Sulików.

Turystyka i rekreacja
Udział w projekcie „Rowerem Wokół Gór Izerskich”__________________________________
W marcu 2018 r. p ro je kt o trzym ał dofinansow anie
w wysokości ponad 2,9 miliona euro. Łącznie w jego realizację
partner projektu: Gmina Sulików
zaangażowanych jest 20 partnerów w tym 12 po stronie
czeskiej i 8 po stronie polskiej. Gmina Sulików jest jedną
z trzech gmin z powiatu zgorzeleckiego uczestniczących
w przedsięwzięciu, towarzyszą jej Zawidów i Bogatynia.
Głównym założeniem partnerów jest stworzenie pętli
rowerowej wokół Gór Izerskich, która docelowo ma liczyć 220
km i łączyć obie strony pogranicza. Przebieg trasy ma
umożliwić zwiedzanie ciekawych miejsc i obiektów dziedzictwa kultury i przyrody po stronie polskiej jak
i czeskiej. Partnerem wiodącym jest Euroregion Nisa (CZ) mający swoją siedzibę w Libercu, a koordynatorem
projektu po stronie polskiej jest Powiat Lubański. Łączny budżet projektu, obejmujący wszystkich partnerów
przekracza 3,4 miliona euro, z czego wkład własny Samorządów to 0,5 min euro. Budżet projektu Gminy
Sulików wynosi 169 933,98 euro co stanowi kwotę blisko 714 tys zł. Dofinansowanie projektu obejmować
będzie 85% kosztów kwalifikowanych czyli 144 443,88 Euro - co stanowi kwotę ponad 606 tys. zł. W ramach
zadania na terenie Gminy Sulików powstanie oznakowana trasa rowerowa od Mikułowej do Wilki, z czego na
odcinku od Ksawerowa do Wilki powstanie asfaltowe połączenie trasy rowerowej do Gminy Zawidów. Przy
trasie powstaną miejsca odpoczynku dla rowerzystów, w których będzie można naprawić rower i odpocząć
oraz dowiedzieć się o miejscach wartych zwiedzenia w pobliżu niej.
\
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Turystyka i rekreacja
Udział w projekcie „Witka-Smeda”
W ramach transgranicznego projektu realizowanego we
współpracy z Miastem Zawidów, Gminą Zgorzelec oraz czeską
G m iną Cernousy zap la n o w a n o w yznaczenie szlaku
rowerowego na odcinku 2,5 km w kierunku Zalewu Witka oraz
budowę małej infrastruktury. Głównym celem projektu jest
wzrost atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego poprzez
większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych
i kulturowych. Budżet projektu Gminy Sulików wynosi 138
230,09 Euro co stanow i kw otę ponad 580 tys. zł.
Dofinansowanie projektu obejmować będzie 85% kosztów
kwalifikowanych czyli 117 495,58 euro - co stanowi kwotę
ponad 493 tys. z Projekt realizowany będzie w 2019 r. Gmina Sulików planuje wyznaczyć na odcinku 2,5 km
szlak rowerowy wraz z oznaczeniem trasy w kierunku zalewu Witka. Zmodernizowany zostanie także odcinek
drogi o długości ok. 500 m. wzdłuż jeziora poprzez ułożenie asfaltowej nawierzchni.

Budowa i rozbudowa placów zabaw w Studniskach Dolnych i Małej Wsi Dolnej
W 2016 r. Gmina Sulików otrzymała pomoc finansową w ramach konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi".
Projekt pn.„Budowa placu zabaw wStudniskach Dolnych i Małej Wsi Dolnej"uzyskałdofinansowaniez budżetu
Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30 tys. zł. Plac zabaw w Studniskach Dolnych powstał w pobliżu
zagospodarowanego wcześniej terenu świetlicy wiejskiej. W ramach projektu przeprowadzone zostały prace
ziemne przygotowujące teren pod realizację inwestycji, a następnie zakupione zostały urządzenia zabawowe:
huśtawki, bujaki, piaskownica. Usytuowana została także drewniana altana. W prace związane z budową
ogrodzenia terenu włączyli się członkowie miejscowej OSP i lokalna społeczność.

Do istniejącego placu zabaw w Małej Wsi Dolnej, w ramach projektu, zaplanowano dokupienie i ustawienie
nowych urządzeń zabawowych, m.in. karuzeli, huśtawek, bujaków, a także doposażenie wławki. Ponadto teren
pod istniejącą wiatą został częściowo utwardzony za pomocą kostki betonowej, a w pobliżu ustawiona g rillo wędzarnię. Miejsce pod istniejącą wiatą oraz ścieżka w kierunku bramki wejściowej zostały utwardzone kostką
betonową, a teren placu ogrodzony. Całkowity kosztzadania to ok. 140tys.zł.
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Turystyka i rekreacja
Przeniesienie placu zabaw w Małej Wsi Górnej
W 2017 r. nastąpiło przeniesienie istniejących na obrzeżach wsi urządzeń zabawowych i altany w centralne
miejsce miejscowości. W 2018 r. sołectwo na kontynuację rozbudowy placu zabaw przeznaczyło 8 tys.zł.

Mieszkańcy Wrociszowa Dolnego przeznaczyli część środków z funduszu sołeckiego na rok 2016 na
doposażenie istniejącego placu zabaw. W ramach tego zadania zakupiono karuzelę i ściankę wspinaczkową
(sprawnościową). Koszt zakupu urządzeń to kwota ok. 9500 zł.

Doposażenie placu zabaw w Wilce Bory
W 2015 roku w ramach zadania zfunduszu sołeckiego„Zakup urządzeń sportowych i sprawnościowych na plac
zabaw w Wilka Bory" zakupiono zestaw wspinaczkowy za kwotę 4 663 zł oraz 2 bramki z siatką i siatkę do
siatkówki za kwotę 837 zł. Łącznie przeznaczono na doposażenie placu zabaw kwotę 5 500 zł. W 2016 roku
sołectwo przeznaczyło na zadanie „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory" w ramach którego
zakupiono ściankę wspinaczkową, drabinkę poziomą oraz poręcze gimnastyczne kwotę ponad 4 800 zł.

Dokumentacja na budowę placu zabaw w Starym Zawidowie
Na działce obok remizy OSP zaplanowano budowę miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży. W związku z tym
opracowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.
Do tej pory wykonane zostały prace ziemne przygotowujące teren pod budowę placu zabaw oraz siłowni
zewnętrznej. Sołectwo przeznaczyło na ten cel ze środków funduszu sołeckiego kwotę 20 tys. zł. Wartość
kosztorysowa zadania to 75 tys. zł.
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Turystyka i rekreacja
Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Miedziana
W 2015 roku w ramach zadania „Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Sołectwa Miedziana"
zakupiono elementy siłowni zewnętrznej za kwotę ponad 9 tys. zł. W roku 2017, także ze środków funduszu
sołeckiego, zbudowana została część ogrodzenia placu zabaw od stronyjezdni za kwotę 5 tys. zł.

Doposażenie placu zabaw w Studniskach Górnych
W 2016 roku w ramach zadania „Zakup elementów wyposażenia placu zabaw na terenie Sołectwa Studniska
Górne"zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej za kwotę 5 500 zł.

Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym
W 2017 r. w ramach zadania „Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw we Wrociszowie
Górnym" powstało ogrodzenie tego placu za kwotę ponad 12 tys. zł. Środki na realizację zadania pochodziły
zfunduszu sołeckiego.
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Turystyka i rekreacja
Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku
w plenerze w miejscowości Sulików__________________________________________
W ramach zadania z funduszu sołeckiego „Zagospodarowanie i doposażenie miejsca rekreacyjno
integracyjnego na terenie Sołectwa Sulików"zakupiono elementy siłowni zewnętrznej: orbitrek wolnostojący,
wioślarz, jeździec za kwotę ok. 7 700 zł.

Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską we Wrociszowie Dolnym____________
W 2015 roku w ramach zadania z funduszu sołeckiego „Zagospodarowanie terenu centrum Wrociszowa
Dolnego" zakupiono: huśtawkę podwójną, huśtawkę typu ważka, sprężynowiec pojedynczy żabka,
sprężynowiec pojedynczy rybka, urządzenie typu Jeep, pomost z mostkiem za kwotę 11 000 zł. W 2017 roku
w ramach kontynuacji tego zadania zakupiono ściankę wspinaczkową drewnianą, karuzele trzmiel.
Przeznaczono na ten cel kwotę 9 455 zł.

Doposażenie placu zabaw w Radzimowie Górnym
W ramach zadania zrealizowanego z funduszu sołeckiego w 2015 r. zakupiono dla huśtawkę typu ważka,
karuzelę tarczowąz poręczami i siedziskiem oraz zestaw sprawnościowy za kwotę ok. 9 800 zł.
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Turystyka i rekreacja
Budowa siłowni zewnętrznych w Biernej i Wilce_____________________________________
Gmina uzyskała na ten cel w 2017 r. dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł z budżetu Województwa
Dolnośląskiego. W ramach zadania powstały dwie siłownie zewnętrzne: w Biernej w pobliżu placu zabaw przy
Szkole Podstawowej oraz na placu zabaw w Wilce. Na każdej siłowni zostały zamontowane urządzenia
rekreacyjno-siłowe: biegacz, orbitrek, wahadło, wioślarz. W Biernej powstał także chodnik z kostki betonowej.
Place wyposażono w ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Łączny koszt budowy siłowni wyniósł blisko
60 tys. zł, zczego 50% stanowiło dofinansowanie z Programu OdnowyWsi Dolnośląskiej.

Budowa mini boiska w Wilce Bory

W 2017 r. w ramach zadania „Doposażenie placu
zabaw w Sołectwie Wilka Bory" wykonano
utwardzenie powierzchni pod plac do gry w
koszykówkę. Na boisku o powierzchni 36 m2
ułożono kostkę betonową zamkniętą obrzeżami
betonowymi oraz zamontowano kosz do gry.
Kwota zrealizowanego ze środków funduszu
sołeckiego zadania to 6 tys. zł.

Zakup namiotów i ławostołów na potrzeby sołectwa Studniska Górne

Zadanie zrealizowane ze środków funduszu
sołeckiego sołectwa Studniska Górne w 2017 roku.
Namiot i ławostoły wykorzystywane są przy okazji
organizacji różnego rodzaju imprez plenerowych
na terenie sołectwa. Wartość zakupu sięgnęła
kwoty blisko 7 tys. zł.
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Pozostałe działania
Zakup i montaż nowych wiat przystankowych_______________________________________
W latach 2015 - 2017 na terenie Gminy Sulików pojawiły się kolejne nowe wiaty przystankowe. Całość została
zakupiona ze środków funduszu sołeckiego. Wszystkie nowobudowane przystanki utrzymane są w jednym
stylu - drewniane, z dachem czterospadowym, ławką i dwoma oszklonymi oknami. W 2015 r. nowe wiaty
stanęły w miejscowościach: Stary Zawidów i Miedziana. Dodatkowo teren wokół nich utwardzono betonową
kostką. W 2016 r. nowe wiaty pojawiły się w Skrzydlicach i Radzimowie Dolnym. Łączna kwota przeznaczona
na ten cel to 12 tys. zł. Nowa wiata pojawiła się także w roku 2017 r. w Studniskach Dolnych. Przeznaczono na
ten cel kwotę 7 tys. zł.
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Pozostałe działania
Porządkowanie i poprawa estetyki na cmentarzach komunalnych w Radzimowie i Sulikowie
Od 2014 r. rozpoczęło się sukcesywne porządkowanie cmentarzy komunalnych w Sulikowie i Radzimowie.
Dotychczas przebudowano m.in. ogrodzenia cmentarzy. Wybudowane zostały także kolejne alejki na obu
cmentarzach. Przeprowadzone zostały także prace porządkujące północno-wschodnią część sulikowskiego
cmentarza, która była zaniedbanym nieużytkiem. Wszystkie wykonane prace wznaczny sposób przyczyniły się
również do poprawy estetyki cmentarzy komunalnych. Przeznaczono na ten cel kwotę ponad 317 tys. zł
z budżetu gminy.
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Pozostałe działania
Uporządkowanie obrębu skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej
Gmina Sulików udzieliła w 2017 r. pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w postaci
sfinansowania nakładów na wykonanie i nadzór robót budowlanych dla zadania pn.: "Uporządkowanie
obrębu skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w m. Sulików". Wykonane przez Gminę Sulików prace
to wa rtość 12 tys. zł.

Prace w zakresie konserwacji rowów
Gmina corocznie realizowała zadania z zakresu bieżącego utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych będących własnością gminy. W roku 2015 zrealizowano prace w miejscowościach: Sulików,
Wielichów, Stary Zawidów, Mała Wieś Dolna, Skrzydlice i Bierna. Łączna długość odcinków zrealizowanych
prac to 1903 mb za kwotę 45 286,31 zł, w tym 20 002,96 zł to kwota dofinansowania z budżetu Województwa
Dolnośląskiego. W roku 2016 realizowano we współpracy z Gminną Spółką Wodną w Sulikowie prace
w miejscowościach: Sulików, Wielichów, Bierna, Miedziana, Mała Wieś Dolna, Stary Zawidów, Skrzydlice
na łącznym odcinku o dł. 2817 mb. Na realizację tego zadania gmina udzieliła spółce dotacji w kwocie 60 tys. zł
a łączna wartość zadania wyniosła 71 656 zł. Kwota 11 656 zł pochodziła ze środków Gminnej Spółki Wodnej.
W roku 2017 zrealizowano prace w miejscowościach: Sulików, Wielichów, Mała Wieś Dolna, Stary Zawidów
i Bierna na łącznym odcinku 1890 mb za kwotę 45 300,08 zł, w tym 20 396,08 zł to kwota dofinansowania z
budżetu Województwa Dolnośląskiego. Dodatkowo w 2017 r. we współpracy z Gminną Spółką Wodną w
Sulikowie, zrealizowano prace w miejscowościach: Sulików, Skrzydlice i Stary Zawidów na łącznym odcinku
1277 mb za kwotę 36 673,42 zł, w tym dotacja Gminy 29 999,85 zł i 6673,57 zł środki własne Gminnej Spółki
Wodnej. W roku 2018 zaplanowano do realizacji prace w miejscowościach: Sulików, Stary Zawidów,
Miedziana, Mała Wieś Dolna, Bierna i Wrociszów Górny na łącznym odcinku 1758 mb za kwotę
35 001,79 zł, w tym 29751,52 zł to dotacja gminy a 5 250,27 zł środki własne Gminne Spółki Wodnej.
Dodatkowo prace zrealizowane będą w miejscowościach: Wielichów, Stary Zawidów, Sulików i Bierna na
łącznym odcinku 1380 mb za kwotę 44 889,06 zł w tym dofinansowanie z budżetu Województwa
Dolnośląskiego 17 506,73 zł i 27 382,33 zł środki własne gminy. W latach 2015-2018 na terenie gminy
zrealizowane zostały prace związane z konserwacją rowów na kwotę 278 805,66zł.
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Pozostałe działania
Utrzymanie cieków wodnych
We współpracy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na terenie Gminy
Sulików w latach 2016-2017 zostały wykonane prace utrzymaniowe na ciekach wodnych.
W roku 2016 prace obejmowały:
- ciek Lipniak w m. Mikułowa;
- ciekStudzianka na dł. 4300 mb w m. Studniska Dolne, Studniska Górne;
- ciek Czerwona Woda na dł. 7850 mb w m. Radzimów, Bierna, Miedziana;
- ciek Nieciecz na dł. 1400 mb w miejscowości Mikułowa.
W roku 2017 prace obejmowały:
- ciek Czerwona Woda na dł. 3400 mb w m. Mała Wieś Dolna, Sulików;
- ciek Nieciecz na dł. 1400 mb w miejscowości Mikułowa;
- ciekStudzianka na dł. 4300 mb w m. Studniska Dolne, Studniska Górne.

Wiosenne remonty dróg
W budżecie gminy nie jest możliwe zabezpieczenie środków na przebudowę kompleksową wszystkich dróg
gminnych i wewnętrznych. W kolejnych latach pojawia się tyle nowych dróg, na ile pozwalają możliwości
budżetu. Stąd corocznie w okresie wiosennym odbywa się na terenie gminy sukcesywny przegląd nawierzchni
dróg. W ślad za tym wykonywane są prace polegające na rozścieleniu kamienia bazaltowego na drogach
wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach. W ramach napraw wiosennych odbywa się także
typowanie do na praw cząstkowych gminnych dróg asfaltowych.
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Pozostałe działania
Zimowe utrzymanie dróg
W ramach zimowego utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych Gmina Sulików „podzielona"jest na pięć
części:
część I - Studniska Dolne, Studniska Górne;
część II - Mała Wieś Dolna, Mikułowa, Sulików;
część III - Mała Wieś Górna, Radzimów, Bierna, Miedziana;
część IV - Skrzyd Iice, Wi Ika, Wróci szów Doi ny, Wróci szów Gó rny;
część V - Stary Zawidów, Wielichów.
O wykonawcach obsługujących poszczególne części decyduje rozeznanie cenowe przeprowadzane przez
Urząd Gminy. Podział ten jest odpowiedzią na wnioski zgłaszane przez mieszkańców i ma na celu zapewnienie
sprawnego świadczenia usług w poszczególnych miejscowościach. Wykonawcy zobowiązani są m.in. do
odśnieżania nawierzchni ulic i dróg na całej szerokości jezdni, zwalczania gołoledzi i śliskości zwłaszcza na
skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych, mają obowiązek stałego
monitorowania stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości
materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej. Sytuacja na drogach gminnych monitorowana jest
także przez pracowników Urzędu w ścisłej współpracy z sołtysami.

Doposażenie drewnianych altan i zagospodarowanie terenu wokół nich
W latach 2015-2018 mieszkańcy przeznaczali środki z funduszu sołeckiego na zagospodarowanie terenów
swoich sołectw. I tak: W 2015 r. w ramach zadania„Wyposażenie altan i zagospodarowanie terenów wokół altan
w Ksawerowie i Wilce"w Wilce pojawiły się 2 nowe stoły a w Ksawerowie nowe ławki oraz stół. Przeznaczono na
ten cel kwotę ok. 1700 zł. W ramach zadania „Zakup wyposażenia do altany" Wilka Bory zrealizowanego
w 2015 r. zakupiono 5 ławek wraz ze stołem za kwotę 1500 zł. W 2016 roku w ramach zadania „Doposażenie
placu zabaw w Sołectwie Wilka Bory"zakupiono ławkę za kwotę ok. 300 zł. W 2016 roku zrealizowano zadanie
„Zakup ławostołów na potrzeby sołectwa Bierna" w ramach którego pojawiły sie 3 nowe komplety ławostołów
za kwotę 1000 zł. W roku 2016 r. w ramach zadania „Zakup stołu do altany w Ksawerowie" zakupiono stół
drewniany za kwotę 500 zł. W roku 2017 w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w Małej Wsi Górnej"
wykonano montaż wiaty drewnianej wrazz konserwacjązjednoczesnym uzupełnieniem brakujących części za
kwotę 4500zł.
Na rok 2018 zaplanowana została kontynuacja zagospodarowania centrum wsi Wrociszów Dolny obejmująca
m.in.budowę drewnianej altanki przed budynkiem świetlicy wiejskiej.

W iata w K saw erow ie

W iata w B iern ej
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Utrzymanie czystości i porządku
Coroczne zbiórki odpadów wielkogabarytowych
W YW Ó Z ODPADÓW
W IELK O G A B A R YTO W YC H

W poszczególnych miejscowościach w okresie jesiennym
wystawiane są kontenery, do których można wrzucać odpady
wielkogabarytowe. Coroczna zbiórka umożliwia Mieszkańcom gminy
bezpłatne pozbycie się niepotrzebnych rzeczy, bez konieczności
dostarczania ich do PSZOKw Sulikowie.

Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby
Urzędu Gminy Sulików

Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby
sołectwa Miedziana

Ilość terenów zielonych, jakie corocznie utrzymuje
gmina, była wyznacznikiem potrzeby zakupu traktorka
ogrodowego, który usprawnia pracę pracowników
odpowiedzialnych za realizację tego zadania. Koszt
zakupu to kwota 9900 zł.

Mieszkańcy sołectwa Miedziana zdecydowali
o potrzebie zakupu traktorka ogrodowego
w ramach środków funduszu sołeckiego,
służącego do utrzymania porządku trawników
oraz placów znajdujących się na terenie sołectwa.
Wartość zakupionego w 2017 r. traktorka
to 8500 zł.

Zakup auta gospodarczego i przyczepy na potrzeby Gminy Sulików
Zakupione pojazdy umożliwiają przemieszczenie się pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości
i porządku na terenie gminy wraz ze sprzętem niezbędnym do wykonania tych prac. Samochód służy także
innym pracownikom, którzy realizują zadania w terenie, np. związane z wycinką drzew albo nadzorem nad
gminnym inwestycjami. Środki na zakup pojazdów pochodziły z budżetu gminy i wyniosły ponad 78 tys. zł.
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Utrzymanie czystości i porządku
Utworzenie monitorowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulikowie
Przy ul. Pocztowej w Sulikowie działa Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK). Mieszkańcy Gminy mogą dostarczać tam
n ie o d p ła tn ie o d pad y zbierane w sposób
selektywny. W PSZOK przyjmowane są: papier,
tw o rz y w a sztuczne, m etale, op akow ania
w ie lo m a te ria ło w e , szkło, odpady zielone,
p r z e te r m in o w a n e le k i, z u ż y te b a te rie
i a ku m u la to ry, zużyty sprzęt e le ktryczny
i e le k tro n ic z n y , m e b le i in n e o d p a d y
w ie lk o g a b a ry to w e , o d p a d y b u d o w la n e
i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia
drobnych robót budowlanych, zużyte opony,
chemikalia, zużyte igły i strzykawki. Obiekt jest
monitorowany.

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Sulików__________________
Od 2017 r. odpady ze szkła, papieru i tworzyw sztucznych oraz
odpady ulegające biodegradacji odbierane są bezpośrednio z
terenu nieruchomości, czyli „u źródła" ich wytwarzania.
Mieszkańcy budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych do
s ie d m iu lo k a li o ra z w ła ś c ic ie le n ie ru c h o m o ś c i
niezamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę
odpadów, otrzymują worki na surowce wtórne oraz pojemniki
na odpady biodegradowalne. Odbiór odpadów od właścicieli
nieruchomości, którzy prowadzą selektywną zbiórkę jest
realizowany z następującą częstotliwością: odpady ze szkła,
papieru, tworzyw sztucznych, gromadzone w workach - w zależności od czasu nagromadzenia, nie rzadziej niż
raz w miesiącu; odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone gromadzone w pojemnikach na
bioodpady - co dwa tygodnie; odpady posortownicze - co dwa tygodnie. Mieszkańcy budynków
wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, umieszczają
odpady w tzw. „ludmerach". Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali
selektywnej zbiórki, jest realizowany co dwa tygodnie.
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Utrzymanie czystości i porządku
Zakup i montaż nowych tablic ogłoszeniowych______________________________________
W latach 2015-2017 nowe tablice ogłoszeniowe zakupione ze środków funduszu sołeckiego pojawiły się m.in.
w Studniskach Dolnych (kwota 900 zł), w Biernej (2 szt. kwota 1800 zł), w Radzimowie Górnym (kwota
900,00 zł), w Radzimowie Dolnym (2 szt. kwota 1800 zł.) oraz w Miedzianej (kwota 900,00 zł).

W ramach podziału środków z funduszu sołeckiego sołectwa przeznaczały w latach 2015-2018 część środków
na zakup tablic z oznakowaniem nazw ulic i numerów domów. Dodatkowe środki na ten cel pochodziły
bezpośrednio z budżetu gminy. W roku 2015 sołectwo Bierna zdecydowało o zakupie 8 szt. drogowskazów
z numerami posesji za kwotę 2 000,00 zł. a w roku 2016 przeznaczono kwotę 1 274,00 zł na zakup kolejnych
5 szt. drogowskazów. Sołectwo Sulików przeznaczyło na oznakowanie ulic na terenie Sulikowa w kolejnych
latach łączną kwotę w wysokości 6769 zł. Dodatkowe kilkanaście szt. znaków z nazwami ulic za kwotę 3213,38
zł pochodziło bezpośrednio z budżetu gminy. W 2018 r. w Radzimowie Dolnym zakupiono 16 tablic
strzałkowych z numerami posesji za kwotę 3 998,98zł.

K
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Kościelna

Nasadzenia na placu zabaw w Sulikowie
W ramach kontynuacji zagospodarowania terenu
zielonego przy placu zabaw w Sulikowie w roku
2016 nasadzono kolejne drzewka. Piękną alejkę
utworzyły drzewa z gatunku katalpa. Roślina ta jest
bardzo dekoracyjnym drzewem liściastym
0 niezwykle efektownych liściach, kwiatach
1owocach. Nasadzono również wiązy - malownicze
drzewa o atrakcyjnej "płaczącej" koronie. Są to
jedne z najpopularniejszych drzew "parasoli".
Z kolei wzdłuż ciągu pieszo - jezdnego nasadzono
krzewy jałowca, których pędy płożą się po ziemi
i z biegiem czasu utworzą piękny dywan. Część
nasadzeń d o kona no w ramach re alizacji
obowiązku wynikającego z decyzji dotyczącej
wycinki drzew na terenie gminy.
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Promocja Gminy
Urząd Gminy Sulików na Facebooku i na You Tubę

W celu skuteczniejszej realizacji polityki informacyjnej dla
Mieszkańców Gminy Sulików, w związku z dostępnością nowego
narzędzia do realizacji teg o zadania, jakim są media
społecznościowe, uruchomiona została strona Urzędu Gminy
Sulików na Facebooku.

Strona internetowa www.sulikow.pl
Informacje dotyczące gminy Sulików można także śledzić za pośrednictwem strony internetowej
www.sulikow.pl. Wkrótce pojawi się nowa odsłona strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Sulików.

Zwycięstwo w konkursie "Samorząd Przyjazny Energii"
Decyzją Kapituły ogólnopolskiego konkursu Gmina Sulików otrzymała tytuł "Samorząd Przyjazny Energii".
Pamiątkową statuetkę oraz grant inwestycyjny w wysokości 15 tys. zł. odebrał Robert Starzyński Wójt Gminy
Sulików w październiku 2015 r. w Warszawie, w obecności przedstawicieli rządu, parlamentu i sektora
energetycznego, podczas Uroczystości Jubileuszowej z okazji XXV-lecia Polskiego Towarzystwa Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej. Konkurs został zrealizowany w ramach kampanii edukacyjnej PTPiREE "Polska
z energią działa lepiej". Gmina Sulików znalazła się wśród sześciu wyróżnionych jednostek samorządu
terytorialnego, spośród 2478 gmin w kraju, których codzienne działania, inicjatywy i starania wspierające
niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii zostały najwyżej ocenione. Zwycięzcy reprezentowali obszary
działania pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatora systemu przesyłowego,
odpowiednio: Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON
Dystrybucja oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Udział w konkursie dał gminie Sulików szansę na
pokazanie działań w zakresie efektywności energetycznej. Zgłoszenie do konkursu było promocją gminy oraz
ukazało dobre relacje z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na naszym terenie. Realizacja
kluczowych inwestycji związanych z poprawą jakości pracy systemu elektroenergetycznego oraz
pewniejszych dostaw energii elektrycznej w dużej mierze zależy od decyzji samorządów w zakresie
wydawania pozwoleń. Bez udanej współpracy na linii samorząd - przedsiębiorstwo energetyczne wiele z nich
nie byłoby realizowane wtaksprawny sposób jakdzieje się to dzisiaj.

Samorząd przyjazny
energii
POLSKA.
Z E N ER G IA
D Z I A Ł A L E P IE J

o»»o
PTPiREE
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Kultura
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
Corocznie Władze Gminy wrazz Mieszkańcami uczestniczą w obchodach Narodowego Święta Niepodległości,
gdzie po uroczystej mszy świętej w kościele, odbywa się część patriotyczna na sulikowskim rynku.

Gminne Obchody Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest dorocznym świętem utrwalanym w świadomości Mieszkańców
Gminy, w tym młodego pokolenia. Uroczystość jest lekcją patriotyzmu dla licznie uczestniczących w niej
uczniówSzkółoraz dzieci uczęszczających do Przedszkola zterenu Gminy.

Tradycją stała się organizacja święta plonów w Gminie Sulików. W 2018 r. obchody odbyły się w dniu
2 września, przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 16.695,30 euro. Uzyskanie dofinansowania możliwe
było dzięki współpracy z partnerską Gminą Hohendubrau. Uroczystościom towarzyszyła prezentacja wieńców
dożynkowych, warsztatów wypieku chleba i warsztatów plastycznych. Na każdego uczestnika czekał ciepły,
tradycyjny gulasz, przygotowany na dużej patelni przez doświadczonego kucharza. Nie zabrakło także atrakcji
dla najmłodszych: malowania twarzy, dmuchanych zamków i zjeżdżalni. W święcie plonów wzięli udział
iny Hohendubrau.
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Kultura
Z wizytą u sąsiadów - Festiwal Wiśni w Gro(3 Radisch
Festiwal Wiśni był pierwszą z zaplanowanych w tym roku imprez w ramach projektu, na który Gmina Sulików
i Gmina Hohendubrau otrzymały w 2018 r. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.
W ramach projektu mieszkańcy Gminy Sulików mogli wziąć udział w GroR Radisch w święcie niemieckich
partnerów - Festiwalu Wiśni. Gospodarze zaplanowali na ten dzień wiele atrakcji, m.in. konkursy, gry i zabawy,
wesołe miasteczko dla najmłodszych, poczęstunek.

Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie
Przegląd Kultury Ludowej „Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie" odbywa się na Placu Wolności
w Sulikowie. Przegląd rozpoczyna się uroczystą Mszą Świętą z okazji przypadających Zielonych Świątek,
sprawowaną w Kościele Parafialnym w Sulikowie. Po nabożeństwie, korowód z zespołami ludowymi,
zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami Gminy przemaszerowuje na sulikowski rynek, gdzie odbywa się
Zielonoświątkowe Śpiewanie. Organizatorami obchodów jest Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury
Ludowej „Kapela Pogranicze", Gmina Sulików i Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie. W przeglądzie bierze
udział kilkanaście zespołów ludowych z bliższych lub dalszych stron Polski.

Jarmarki Bożonarodzeniowe i Wielkanocne
W Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie corocznie przed świętami organizowane były jarmarki, podczas
których Mieszkańcy gminy mogli zaprezentować swoje zdolności rękodzielnicze. Na stoiskach pojawiały się
niepowtarzalne ozdoby świąteczne, stroiki i świąteczne ciasto. Stanowiły one oprawę do spektakli, z bogatym
programem artystycznym prezentowanym głównie przez najmłodszych mieszkańców gminy.
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Kultura

Tradycją stały się uroczystości dedykowane najstarszym Mieszkańcom gminy. Gminny Ośrodek Kultury
w Sulikowie corocznie organizuje niebanalną oprawę dla świętowania Dnia Seniora.

Koncerty/wystawy________________________________________________________________
Co roku Gminny Ośrodek Kultury organizuje różnego rodzaju koncerty i wystawy. Jednym z tego typu
wydarzeń w2018 r. był koncert zespołu ZBRUCZz Ukrainy oraz wystawa„Ojcowie Niepodległości".
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Kultura
Wyjazdy kolonijne dzieci i młodzieży do partnerskiej gminy Hohendubrau______________
Corocznie w ramach partnerskiej współpracy, dzieci z Gminy Sulików uczestniczą w letnim wypoczynku
w Hohendubrau. W roku 2018 kolonie odbywały się pod hasłem: Strachy na górze„Saubernitzer Berg" 2018.
Organizatorzy zapewnili dzieciom przygodę, zabawę i dreszcz emocji. Kolonijny tydzień był bardzo
intensywny, dzieci brały dział w wielu formach aktywności, spędzając czas głównie na świeżym powietrzu. Na
zakończenie pobytu, już ze swoimi rodzicami dzieci miały możliwość wzięcia udziału w Festiwalu Wiśni w GroR
Radisch, gdzie organizatorzy zapewnili poczęstunek i szereg atrakcji. Kolonie dają możliwość wspólnego
spędzenia czasu dzieci polskich i niemieckich i stanowią pole do nawiązywania znajomości i przełamywania
istniejących stereotypów.

Turniej o Puchar Wójta
W ramach corocznych obchodów Święta Niepodległości organizowane są Halowe Turnieje Piłki Siatkowej
o PucharWójta Gminy Sulików.

W ramach corocznych imprez i uroczystości swój talent aktorski systematycznie prezentuje grupa teatralna
jaka została utworzona przyGminnym Ośrodku Kultury wSulikowie.
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Kultura

Festyny rodzinny
Impreza zorganizowana w 2018 r. przez Klub Sportowy Bazalt Sulików, radę sołecką sołectwa Sulików oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie, połączona była z Turniejem Piłki Nożnej Żaków o Puchar Wójta Gminy
Sulików.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Sulików
Gmina Sulików otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki
pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży. Wsparcie finansowe otrzymane w 2017 r. w kwocie 16 tys. zł przeznaczone zostało na zakup
nowości wydawniczych do bibliotekszkolnych w Szkole Podstawowej w Sulikowie.
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Informacje
Dopłaty dla mieszkańców do ceny wody ścieków
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Gmina Sulików dopłaca mieszkańcom do każdego metra
sześciennego wody 0,92 zł netto zaś do metra odprowadzonych
ścieków - 14,75 zł netto. Decyzję w sprawie dopłat podejmuje
Rada Gminy Sulików w stosownej uchwale. Na dopłaty do wody i
ścieków w budżecie gminy zabezpieczana jest corocznie kwota ok.
600tys.zł.Na dopłatydo wody i ścieków wydano z budżetuGminy
w latach 2014-2018 kwotę blisko 3,4 min zł.

Taryfa na wodę i ścieki
Od 2018 roku Rada Gminy nie jest już organem zatwierdzającym
taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków. Zgodnie z nowymi przepisami przygotowywane przez
p rz e d s ię b io rs tw a w o d o c ią g o w o -k a n a liz a c y jn e w n io s k i
o zatwierdzenie taryf przesyłane są do odpowiednich oddziałów
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wzory tych
wniosków wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfę
zatwierdza się na okres 3 lat.

Osiągnięcie efektu ekologicznego__________________________________________________
W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gm in leżących w zlewni rzeka Czerwona Woda"
realizowanego od roku 2011 na terenie gminy wybudowano
oczyszczalnię ścieków oraz ponad 16 km sieci wodociągowej i ponad
40 km sieci kanalizacyjnej. Efekt ekologiczny, który był konieczny przy
realizacji tego projektu został osiągnięty w 2016 r. W umowie o
dofinansowanie zakładano, że przyłącze wykona 2562 osoby. Na dzień
24.12.2016 r. przedmiotowe przyłącze wykonało 2627 osób. Obecnie
jest 3887 przyłączy.

Działania wobec deficytu wody____________________________________________________
W 2015 r. powstało nieformalne stowarzyszenie wójtów i burmistrzów
gmin regionu Dolnego Śląska najbardziej dotkniętych suszą, którzy
postanowili wspólnie wnioskować o potraktowanie suszy jako klęski
żywiołowej i zabezpieczenie w budżecie państwa środków na
wsparcie na inwestycje pozwalające zmniejszyć deficyt wody.
W działania te aktywnie włączyła się także Gmina Sulików. W ślad za
apelem sa m o rzą d ó w p o w s ta ł p ro g ra m p rio ry te to w e g o
dofinansowania ze środków WFOŚiGW deficytu wody na obszarach
objętych suszą. Głównym celem programu jest udzielenie pomocy finansowej dla JST na inwestycje, których
celem jest zmniejszenie deficytu wody na obszarach jakie miały miejsce w 2015 r., poprzez:
modernizację/rozbudowę ujęcia wody, budowę punktów czerpalnych wody, zakup cystern/sprzętu do
transportu wody pitnej. Pomoc ma być udzielana na zasadzie pożyczki bądź dotacji udzielanej samorządom
na preferencyjnych warunkach. Gmina Sulików jest na etapie opracowywania wniosku o zakup cystern, a także
modernizację stacji uzdatniania wody w Mikułowej.
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Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Bezpłatne
porady prawne

Od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. funkcjonował na terenie
Gminy Sulików punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Obowiązek
prowadzenia takich punktów przez powiaty to zadanie zlecone z
zakresu administracji rządowej. Porozumienie w tej sprawie zawarł
Wójt Gminy Sulików ze Starostą Zgorzeleckim Arturem Bielińskim.
Punkt ten zlokalizowany był w Gminnym Ośrodku Kultury
w S ulikow ie i czynny był przez pięć dni w ty g o d n iu
w wyznaczonych godzinach.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne
Na terenie Gminy Sulików przeprowadzone zostały konsultacje
społeczne z mieszkańcami sołectw w sprawie nadania statutu
sołectwa. Konsultacje przeprowadzono w formie zebrań wiejskich.
Udział w konsultacjach mogli brać wszyscy mieszkańcy sołectwa.
Nowe statuty weszły w życie z dniem 18 października 2016 r.

Nagrody dla policji
W ramach dorocznych obchodów Święta Policji Wójt Gminy
Sulików w im ieniu Mieszkańców Gminy Sulików składa
podziękow ania za pracę i tru d w łożony w utrzym anie
bezpieczeństwa, wręczając nagrody policjantom pełniących
służbę na terenie gminy.

Remont i wyposażenie „Saloniku Seniora”
W Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie w 2018 roku wyremontowano pomieszczenie dotychczasowych
spotkań członków Klubu Emerytów i Rencistów. Do dyspozycji Seniorów oddano prawdziwą oazę, w której
osoby starsze mogą w przyjaznej przestrzeni miło spędzać czas wolny. Pomieszczenie przeszło kompleksowy
remont. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach pilotażowej edycji projektu „Przygarnij przestrzeń"
fundacji Wspólnie LafargeHolcim. Gmina Sulików znalazła się wśród 5 gmin z całej Polski, które zostały
zakwalifikowane do w /w projektu.
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Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Studniskach Dolnych________________
Gmina Sulików dofinansowała inwestycję Powiatu Zgorzeleckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2380D relacji Studniska Dolne - Studniska Górne na odcinku 1000 mb w km 1 + 0,15 do km
2 + 015" w wysokości 25 % kosztów zadania inwestycyjnego, tj. kwotą ok. 225 tys. zł. Wsparcie to umożliwiło
Powiatowi Zgorzeleckiemu, zarządcy drogi, wyremontowanie nawierzchni drogi, przebudowę przepustów
i zjazdów na posesje. Przebudowa drogi w Studniskach była kontynuacją prac wykonanych pod koniec 2014 r.,
kiedy przebudowany został pierwszy kilometr tej drogi, również przy udziale środków z budżetu Gminy
Sulików.

Wsparcie finansowe remontu obiektów sakralnych_________
W 2016 r. Gmina Sulików przekazała środki finansowe na remonty kościołów:
Miedziana - Kościół pw.
Sulików - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - 25.000 zł

Współpraca OSP Studniska Dolne z niemiecką Gminą Hohendubrau
W ie lo le tn ia w s p ó łp ra c a G m in y S u lik ó w
z partnerską Gminą Hohendubrau z Niemiec
zaowocowała podpisaniem w 2015 r. wzajemnej
umowy partnerskiej pomiędzy jednostką OSP
Studniska Dolne i OSP Hohendubrau. Pod aktem
zawarcia po rozum ienia mającym na celu
zacieśnienie współpracy oraz wspólną realizację
projektów unijnych podpisali się Prezesi obu
j e d n o s t e k OSP or a z B u r m i s t r z G m i n y
Hohendubrau Denis Riese i Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński. Współpraca polegać będzie
m.in.. na: wymianie w sferze tradycj i zwyczajów poszczególnych krajów i regionów, wzajemnej pomocy
w sytuacjach kryzysowych w gminach, wymianie informacji o strukturach, wyposażeniu technicznym oraz
taktyce działań ratowniczych poszczególnego partnera, uczestniczeniu w zawodach pożarniczych.
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Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami
Współpraca z Kopalnią Bazaltu Lafarge Holcim w Sulikowie
Dobra współpraca władz Gminy Sulików z kopalnią
przyczyniła się do rozwiązywania wielu spornych
kwestii, które wymagały podejmowania niekiedy
bardzo tru dnych decyzji. Zgłaszane przez
m ieszka ńcó w p ro b le m y p o w o d o w a n e
działalnością kopalni, p o z w o liły z czasem
wypracować metody współpracy i rozwiązania,
które wpłynęły na ograniczenie oddziaływania
kopalni na jakość życia mieszkańców Sulikowa.
Jednym z większych wyzwań była budowa tzw.
"obwodnicy" do kopalni, dzięki której z głównych
ulic Sulikowa zniknął uciążliwy ruch ciężarówek.
Inwestorem była Gmina Sulików, a na podstawie
porozumień finansowanie inwestycji przejął koncern Lafarge Kruszywa i Beton sp. z o.o. Gmina natomiast
dokonała wypłaty odszkodowania właścicielom gruntów przejętych na poszerzenie pasa drogowego.
Współpraca Gminy i Kopalni doprowadziła także do podjęcia wielu innych działań, które przyczyniły się m.in.
do zmniejszenia zapylenia w obrębie kopalni. W tym celu kopalnia zainstalowała zraszacze. Z kolei poprzez
zastosowanie ekranów i dźwiękochłonnych elementów urządzeń, usypanie wałów ziemnych, zastosowanie
nowatorskiej technologii stosowania materiałów wybuchowych (strzelanie ładunkami dzielonymi)
ograniczony został poziom hałasu. Udało się wypracować kompromis przy likwidacji drogi wewnętrznej do
kopalni, który pozwolił w sposób kontrolowany zorganizować przejazd dla rolników przez jej teren do użytków
rolnych. Kolejną inwestycją wykonaną w ramach porozumienia z Kopalnią Lafarge w Sulikowie była
przebudowa ul. Dworcowej w kierunku kopalni. Do podbudowy drogi wykorzystany został tłuczeń bazaltowy
pochodzący z kopalni. Kopalnia dofinansowała utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole oraz co roku
wspiera finansowo "Zielone Szkoły", "Dzień Dziecka", obóz sportowy itp. Partnerskie relacje widoczne są także
przy projektach realizowanych przez szkoły wspólnie z kopalnią, m.in. konkursy o bezpieczeństwie, konkursy
plastyczne, wycieczki tematyczne dzieci i młodzieży na teren kopalni. Dobrą współpracą z kopalnią mogą także
pochwalić się jednostki OSP. Kopalnia poza corocznym przekazywaniem środkówdo budżetu gminy w postaci
podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej wspiera samorząd w formie sponsoringu. W 2016 roku
Kopalnia przekazała środki na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie, Przedszkola Publicznego
w Sulikowie i sołectw z teren u Gminy. Ponadto Kopalnia przekazała środki w wysokości 13 tys.złna utworzenie
gabinetu dentystycznego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. Jest także dobra wola
przedstawicieli kopalni by w najbliższym czasie wypracować porozumienie dotyczące wsparcia przebudowy
nawierzchni ulicy Sportowej w Sulikowie, która w dużej mierze służy do transportu urobku
z Kopalni ciężkimi pojazdami.

W izyta u czestników konferencji n a terenie kopalni
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Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami
Współpraca z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu
Dobra współpraca Gminy Sulików ze ZGiUK trwa od lat.
W listopadzie 2017 r. Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki
i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu MichałTurkiewicz
w obecności: Burmistrza Miasta Zgorzelec Rafała Gronicza
oraz Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja i Wójta Gminy
Sulików Roberta Starzyńskiego podpisał Deklarację
przystąpienia do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju
Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.
W maju 2018 r.w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin
Łużyckich w Lubaniu, odbyło się uroczyste rozpoczęcie
Rozbudowy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Lubaniu. Na spotkaniu podpisano Akt Inauguracyjny „Rozbudowy Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania
odpadów komunalnych oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych
instalacji zagospodarowania odpadów - etap I". Na Akcie podpisy złożyli m.in. włodarze 14 Gmin Sygnatariusze Porozumień Międzygminnych. Gminę Sulików reprezentował Wójt Robert Starzyński.
Uroczystości zakończone zostały symbolicznym wbiciem łopaty, rozpoczynającym realizację rozbudowy
RIPOK.

P ra c e zbrojeniow e i zie m n e z w ią z a n e z rozbudow ą R IP O K

Instalacja m ec h a n ic zn e j obróbki o d p a d ó w kom unalnych

Współpraca z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.
W 2015 r. Wojewoda Dolnośląski, Marszałek
W ojewództwa Dolnośląskiego, Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A., a także przedstawiciele
lokalnych Samorządów, podpisali w dniu 29 maja
br. List Intencyjny dotyczący współpracy przy
realizacji inwestycji elektroenergetycznych na
terenie Dolnego Śląska. Gmina Sulików jest
jednym z partnerów porozumienia. Sygnatariusze
Listu Intencyjnego będą wspierać proces budowy
i rozbudowy elektroenergetycznych stacji i linii
przesyłowych w regionie. Strony wyraziły wolę
współpracy i zadeklarowały podjęcie niezbędnych
działań umożliwiających realizację tych inwestycji,
m.in.poprzez prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców w celu właściwego i rzetelnego
informowania oraz uzyskania akceptacji społecznej. Na terenie naszej gminy realizowana jest jedna
z największych inwestycji PSE dot. rozbudowy i modernizacji stacji elektroenergetycznej Mikułowa, a obecnie
trwa budowa linii 400 kV prowadzącej z Mikułowej w kierunku Wrocławia. Inwestycja przyniesie dodatkowe
korzyści finansowe dla gminy. Wpłacana corocznie należność z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości
2 proc. wartości inwestycji będzie stanowić wymierną pozycję w budżecie.
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Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami
Przynależność do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł
Energii i Efektywności Energetycznej
W 2017 roku Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę
0 przystąpieniu Gminy Sulików do Zgorzeleckiego
Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii
1 Efektywności Energetycznej. Klaster energii to
cywilnoprawne porozumienie, w skład którego
mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki naukowe, instytuty badawcze lub
jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące
wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania,
dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych
źródeł energii. U tw orzenie klastra energii
odnawialnej ma także na celu poprawę stanu
środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej
optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych. Ponadto w procedurach
aplikacyjnych o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych
źródeł finansowania, bycie członkiem klastra zapewnia lepszą pozycję w rankingu aplikujących
wnioskodawców.
Zadan ia zrealizo w an e przez podm ioty zew n ętrzne

Uprzątnięcie poboczy jezdni przy drodze wojewódzkiej

Przebudowa drogi powiatowej
Radzimów - Bierna

Gmina Sulików skierowała do zarządcy drogi wojewódzkiej tj.
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w 2017 r.
prośbę dotyczącą uprzątnięcia poboczy. W maju tegoż roku
miały miejsce prace polegające na remoncie cząstkowym
nawierzchni jezdni, ścince poboczy oraz uzupełnieniu
poboczy przy krawędziach je zd n i. Gmina Sulików
zawnioskowała także o ujęcie zadania kompleksowej
przebudowy drogi w planie zadań drogowych DSDiK we
Wrocławiu. Dotyczy to drogi wojewódzkiej nr 357 od
wiaduktu. Jezdnia na tym odcinku jest w złym stanie
technicznym, jest wąska, a przy poboczach brakuje chodnika.
Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 357 - tzw. „góry sulikowskiej”

W 2017 r. dokonana została przebudowa drogi
powiatowej nr 2378D na odcinku z Radzimowa do
Biernej. Inwestorem był zarządca drogi - Powiat
Zgorzelecki.
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W 2018 r.zarządca drogi - Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wrocławiu dokonał przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 357 (kilometrowy odcinek na
trasie Sulików-Mikułowa).
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Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami
Przebudowa drogi powiatowej - ul.Zawidowska w Sulikowie

Budowa chodnika w Skrzydlicach

We wrześniu 2018 r. rozpoczęła się przebudowa drogi W 2017 roku w z d ł u ż d r o g i p o w i a t o w e j
powiatowej nr 2379D w Sulikowie (ulice Zawidowska na dł. 435 mb w Skrzydlicach powiat zgorzelecki
i Jasna) przez Powiat Zgorzelecki.
wybudował chodnik.

Nowy plac zabaw w Mikułowej
Stowarzyszenie wiejskie "Wspólnie w Przyszłość" z Mikułowej
zrealizowało w 2015 r. projekt związany z budową placu
zabaw dla dzieci, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju" Osi 4 LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach w /w
zadania p o w s ta ł n o w y plac zabaw w y p o s a ż o n y
w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, czworoboczny zestaw
sprawnościowo - wspinaczkowy, huśtawkę wagową,
wykonano również drewniane ogrodzenie. Całość zadania wyniosła blisko 40 tys. zł z czego dofinansowanie
stanowi 29 tys. zł.

Zagospodarowanie terenów w Biernej z przeznaczeniem na plenerowe miejsce spotkań
W 2015 r. w Biernej powstało miejsce integracji mieszkańców.
Uporządkowane zostały niecki po byłym basenie. Realizacja
tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki uzyskanemu przez
OSP Bierna dofinansowaniu w wysokości ponad 24 tys. zł.
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach zadania wybudowana została drewniana altana.
Dodatkowo uporządkowana została niecka po byłym basenie
poprzez wyłożenie nawierzchni kostką betonową. W projekt
wpisana była także praca społeczna strażaków z OSP Bierna.

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna_____________________________________________
Budowa d w u t o r o w e j n a p ow ie tr zn e j linii
elektroenergetycznej jest inwestycją celu publicznego
oznaczeniu ponadlokalnym. Nowa linia ma stanowić jeden z
filarów bezpieczeństwa energetycznego województwa
dolnośląskiego i kraju. Od jej prawidłowej pracy zależą nie
tylko dostawy energii elektrycznej do niemal 3 milionów
mieszkańców województwa , ale również do użytkowników
w innych regionach Polski, gdzie przesyłana jest energia
pochodząca z Elektrowni Turów. W ramach realizowanego
zadania wybudowany zostanie przez IDS Energetyka
Sp. z o. o. ok.100 km odcinek linii 400 kV, od Gminy Sulików do Gminy Ruja. Istniejąca, wybudowana w 1963 r.
jednotorowa linia 400 kV relacji Mikułowa (Elektrownia Turów) - Joachimów (Częstochowa), z uwagi na długi
okres funkcjonowania i zastosowane konstrukcje, a jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na energię
elektryczną w regionie i całym kraju, wymaga przebudowy. Po uruchomieniu nowej infrastruktury, dotychczas
wykorzystywana linia zostanie zdemontowana.
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Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami
Rozbudowa rozdzielni w Mikułowej_________________________________________________
W 2016 r. Radni Gminy Sulików i Wójt Gminy mieli okazję
zapoznać się z przebiegiem inwestycji prowadzonej przez
konsorcjum firm SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. i SAG Elbud S.A.
na terenie stacji elektroenergetycznej w Mikułowej. Stacja
elektroenergetyczna w Mikułowej jest ważnym elementem
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - od jej
bezpiecznej i prawidłowej pracy zależną dostawy energii
e l e k t r y c z n e j do t y s i ę c y o d b i o r c ó w . R o z b u d o w a
i modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Mikułowa jest jedną z w ielu podobnych inwestycji
prowadzonych obecnie na terenie kraju. Celem inwestycji jest poprawa jakości pracy systemu
elektroenergetycznego w południowo-zachodniej Polsce. W ramach inwestycji, na terenie rozdzielni pojawią
się nowe urządzenia służące do transformacji i przesyłu energii elektrycznej. Inwestycja prowadzona na
terenie rozdzielni w Mikułowej przyniesie wiele korzyści dla Gminy Sulików. Dzięki rozbudowie obiektu
poprawią się warunki zasilania całego regionu, co oznacza pewniejsze i stabilniejsze zaopatrzenie w energię
elektryczną lokalnych odbiorców. Ponadto realizacja inwestycji wiąże się z dodatkowymi przychodami dla
Gminy Sulikówztytułu podatku od inwestycji.

Działania w trakcie realizacji
Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Radzimowie
W sierpniu 2018 r. rozpoczęła się budowa kaplicy, o której
powstanie wnioskowali mieszkańcy południowej części
gminy. Architektura budynku będzie zawierać detale
i elementy sakralne, a jednocześnie współgrać kształtami
i kolorystyką z otoczeniem. We wnę trzu obiektu
przewidziano wystrój i wyposażenie zabezpieczające
wszelkie potrzeby dla przeprowadzenia obrządku
pogrzebowego. Ponadto nastąpi dalsze zagospodarowanie
terenu cmentarza poprzez utwardzenie kostką betonową
ścieżek i przejść dla pieszych. Termin zakończenia inwestycji
planowany jest na koniec grudnia br. a całość finansowana
jestz budżetu gminy. Koszt inwestycji to ponad 416tys.zł.
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Plany i strategie
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików_________________________________
W 2017 r. opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Sulików. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument,
którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w tym kierunku,
pozwalając osiągnąć długofalow e korzyści środowiskowe,
społeczne i ekonomiczne. Uchwalony plan jest narzędziem do
ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Unii
Europejskiej. Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze m.in. na
działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
GMINY SULIKÓW

Strategia Rozwoju Gminy Sulików na lata 2015 - 2025
Strategia Rozwoju
Gminy Sulików
na lata 2015-2025

W 2015 r. Rada Gminy Sulików uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy
Sulików na lata 2015 - 2025. Strategia jest dokumentem
stworzonym przy udziale społeczności lokalnej podczas spotkań
konsultacyjnych, jak również poprzez badanie ankietowe.
Dokument zawiera m.in. diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej
gminy, analizę SWOT, misję oraz wizję rozwoju gminy do roku 2025,
cele strategiczne i cele operacyjne. Stanowi podstawę do
prowadzenia długookresowej polityki rozwoju. Daje również
m ożliw ość tw orzenia w a ru nkó w rozw ija nia aktyw ności
i świadomości społecznej poprzez różne formy współdziałania.

Gminna Ewidencja Zabytków
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji 675 obiektów na terenie gminy,
opracowano łącznie 625 kart adresowych zabytków, uwzględniając
wykreślone i dopisane obiekty. Wykreślone zostały obiekty
pozbawione cech historycznych, wyburzone bądź już nieistniejące,
natomiast dopisane do spisu zostały obiekty, posiadające wartości
historyczne, naukow e lub artystyczne. Oprócz bu dynkó w
mieszkalnych dopisane zostały m. in.: most pomiędzy Bierną, a Bierną
Nowoszyce, zespół pałacowo parkowy w Miedzianej, zespół dworsko
folwarczny w Starym Zawidowie, mur kościelny w Studniskach
Dolnych, most przy ul. Św. Teresy w Sulikowie, brama w murze
przykościelnym w Sulikowie, ruiny dworu we Wrociszowie Górnym. Wszystkie prace związane
z opracowaniem gminnej ewidencji zabytków były przeprowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem
zabytków. Obowiązek posiadania ewidencji zabytków wynika z przepisów prawa.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017-2010 z perspektywą
na lata 2021 - 2024
Obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska
wynika z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Podstawowym
celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez Gminę
Sulików polityki ochrony środowiska państwa. Program zawiera m.in.
ocenę stanu środowiska w Gminie Sulików w zakresie hałasu, klimatu i
ochrony powietrza, gospodarowania wodami, glebami, gospodarką
odpadami. Ponadto w Programie ujęte zostały jego cele i zadania, które
wskazuje do realizacji i sposób ich finansowania.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU GMINY SULIKÓW W KADENCJI 2014-2018

I 65

Podsumowanie
Szanowni Państwo!
Przedstawione w tym opracowaniu działania na terenie Gminy Sulików są tylko najważniejszymi z nich. Nie
sposób bowiem ująć w nim wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć. Cztery lata kadencji to także dziesiątki, setki
a w niektórych przypadkach tysiące wydanych decyzji, postanowień, sporządzonych protokołów i zwykłych
czynności materialno-technicznych, realizowanych każdego dnia przez pracowników Urzędu i jednostek
organizacyjnych gminy. To także duża liczba posiedzeń komisji Rady i sesji Rady Gminy oraz spotkań Władz Gminy
z Mieszkańcami.
W związku z kończącą się kadencją składamy podziękowania za pomoc przy realizacji tych przedsięwzięć
wszystkim, którzy przyczynili się do ich powstania. Dziękujemy przede wszystkim samym Mieszkańcom, którzy
aktywnie włączali się działania na rzecz rozwoju naszej gminy. Czy to za pośrednictwem zebrań sołeckich,
indywidualnych spotkań, czy przesyłanych listownie uwag i spostrzeżeń. Szczególne podziękowania należą się
pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, których praca na co dzień nie była widoczna, a dzięki
której udało się zrealizować wielezadań i rozwiązać bieżące sprawy.
Dziękujemy wszystkim Radnym Gminy Sulików, którzy reprezentując swój okręg wyborczy mieli
równocześnie na uwadze dobro całej gminy i potrafili znaleźć kompromis przy podejmowaniu niekiedy trudnych
decyzji.
Dziękujemy Sołtysom i Radom Sołeckim za wkład pracy na rzecz swoich małych ojczyzn, a także za
aktywną pracę w terenie i pomoc przy realizacji zadań Urzędu. Podziękowania składamy także Kierownikom
jednostek organizacyjnych za doskonałą współpracę z Kierownictwem Urzędu i Radą Gminy oraz za wkład pracy
przy realizacji nałożonych na te jednostki zadań. Dziękujemy wszystkim strażakom z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy za ich aktywność nie tylko na niwie zapewnienia bezpieczeństwa
przeciwpożarowego Mieszkańcom, ale i za wszelką pomoc świadczoną na rzecz gminy, jak choćby
w zabezpieczaniu organizowanych imprez oraz Prezesom OSP, którzy reprezentowali członków strażackiej braci
w kontaktach z władzami gminy.
Dziękujemy także za dobrą współpracę Wykonawcom - firmom i podmiotom, przy pomocy których wykonane
zostały te inwestycje, remonty i przedsięwzięcia. Podziękowania kierujemy także do przedstawicieli wszystkich
mediów, którzy promowali Gminę Sulików na zewnątrz.
Pragniemy także złożyć podziękowania osobom i podmiotom, z którymi w ciągu tych lat
współpracowały władze gminy, i które mają swój wkład w rozwoju Gminy Sulików.
Są to:
-Wojewoda Dolnośląski - Paweł Hreniak;
- Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski;
- Prezydent Miasta Bolesławiec - Piotr Roman;
- Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego;
- Zarząd Powiatu Lubańskiego;
- Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Zgorzeleckiego i powiatów ościennych;
- Burmistrz partnerskiej Gminy Hohendubrau - Denis Riese;
- księża Parafii z terenu gminy;
-WFOŚiGW;
-Wojewódzki Konserwator Zabytków;
- Komendant Powiatowy Policji;
- Komendant Powiatowej Straży Pożarnej;
- Kierownik Posterunku Policji wZawidowie;
- Prezes ZGIUK w Lubaniu - MichałTurkiewicz;
- Kopalnia Lafarge;
-PSE.
Dziękujemy także wszystkim niewymienionym osobom, które przyczyniły się do budowania
pożytywnego wizerunku Gminy SuIików.
W VII kadencji samorządu w 2014-2018 na terenie
Gminy Sulików:
- powstało 17 km nowych dróg,
- zbudowano 6,7 km sieci wodociągowej,
- zbudowano 122 nowe punkty świetlne.
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