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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY SULECHÓW NA LATA 2005-2015



1.A.1 Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu  Nieruchomościami.

Opracowywane na zlecenie w ramach przetargów publicznych przez urbanistów i uchwalane przez Radę Miejską miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiają prawidłowe kształtowanie polityki przestrzennej na terenie gminy, prowadzenie racjonalnej zabudowy dbając o ochronę środowiska, wartości kulturalne i przyrodnicze oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców gminy.
Mpzp skracają proces inwestycyjne realizacji zamierzenia budowlanego, umożliwiają racjonalny podział nieruchomości, wyznaczyć nieruchomości na cele publiczne i inne.
Gmina Sulechów posiada ok. 3.000 ha gruntów objętych mpzp co stanowi ponad 10% jej powierzchni.
Opracowywanie mpzp stanowi koszty własne  gminy. Corocznie wydaje się na ten cel znaczne środki, np. w 2006 r. wydano ponad 330.000 zł, w roku 2007 przeznaczono 300.000 zł, w projekcie budżetu na 2008 r. zaplanowano 270.000 zł. 
Wnioski na opracowywanie mpzp składane przez właścicieli nieruchomości i podyktowane interesem gminy, jeżeli są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Sulechów są sukcesywnie realizowane.
Nie przewiduje się odstępstw od przyjętych w Strategii zadań w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Poniżej przedstawiono aktualne mpzp oraz zamierzenia w tym zakresie.
Lp.
Nr uchwały i data
Nazwa miejscowego planu – obszar opracowania
Powierzchnia
w ha
Uwagi
1.
XVIII/170/96 z dnia 23.01.1996 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulechów – część obrębu Kije
( Dz. Urz. Woj. .Zielonogórskiego Nr 2 poz. 16 z dnia 20.02.1996 r. )
32
Obszar zalegania wydobywanych zasobów ropy naftowej i gazu
2.
XVIII/171/96 z dnia 23.01.1996 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów- część obrębu Kije i Mozów ( Dz. Urz. Woj. . Zielonogórskiego Nr 2 poz. 17 z dnia 20.02.1996 r. )
786
Projektowany obszar górniczy
3.
XXIV/223/96 z dnia 19.11.1996 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla Brzozowa Górka w Sulechowie (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego Nr 19 poz.179 z dnia 17.12.1996 r. )

80

4.
XXXVI/341/98 z dnia 05.05.1998 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulechów –obręb Nowy Świat ( Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego Nr 8 poz. 73 z dnia 04.06.1998 r.)

36,5
Teren urządzonego wysypiska 
5.
XXXVI/342/98 z dnia 05.05.1998 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla przy ul. Warszawskiej w Sulechowie ( Dz. Urz. Woj.. Zielonogórskiego Nr 8 poz. 74  z dnia 04.06.1998 r. )
4,4
Teren ograniczony ulicami: Warszawską- Wschodnią- Ogrodową
6.
XXXVI/343/98 z dnia 05.05.1998 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów- obręb Nowy Świat ( Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego Nr 8 poz. 75 z dnia 04.06.1998 r.)
21
Teren mieszkalnictwa
7.
XXXVI/344/98 z dnia 05.05.1998 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cigacice, Górki Małe, Górzykowo Leśna Góra ( Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego Nr 8 poz. 76 z dnia 04.06.1998r.

50

Obręb Cigacice, Górki Małe
8.
V/49/99 z dnia 11.03.1999 r.
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów: 
- obręb Nowy Świat
- obręb Kalsk ( Dz. Urz. Woj.       Lubuskiego Nr 20 poz. 127 z dn.23.07.1999r.)
18,50
Teren mieszkalnictwa
Działalność gospodarcza
9.
XV/138/2000 z dnia z 30.03.2000 r.
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów:
- obręb Kalsk ( Dębinki)
- obręb Kruszyna ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 13 poz. 131 z dnia 20.06.2000r. )
4,8
Teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej.
Obejście Sulechowa- obwodnica- fragment 
10. 
XVIII/163/2000 z dnia 11.07.2000 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sulechów – Brzezie (Dz. U. Woj. Lub. Nr 20 poz.193 z dnia 25.08.2000r.)
320

11.
XXI/198/2000 z dnia 05.12.2000 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedle Piastów w Sulechowie ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 35 poz. 428 z dnia 19.12.2000r. )
30
Zabudowa mieszkaniowa, mieszkalno-usługowa. 
12.
XXVIII/258/2001 z dnia 10.07.2001 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sulechów ul. Gdańska ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 48 poz. 445 z dnia 30.07.2001r. )
1,5

13.
XXX/272/2001 z dnia 13.11.2001 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania ul. Kolejowa, Prosta Sulechów ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 127 poz. 971 z dnia 11.12.2001r. )
2,2

14.
XXXI/296/2001 z dnia 21.12.2001 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów obręb Klępsk (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 25 poz. 254 z dnia 15.02.2002 r.) 
9
Przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia
15.
XXXIV/323/2002 z dnia 23.04.2002 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb  1 miasta Sulechów i obręb Brzezie k. Sulechowa ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr. 62 poz. 782 z dnia 5.07.2002 r.)
26
Ul. Rozwojowa
16.
III/16/2002 z dnia 10.12.2002 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb 1 miasta Sulechów( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 5 poz.84 z dnia 31.01.2003 r.)
6,5
Ul. Przemysłowa – Słoneczna
17.
VI/41/2003 z dnia 1.04.2003 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów obręb Kalsk ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 29 poz. 605 z dnia 20.05.2003 r. )
16
Teren dla PWSZ
18.
XII/98/2003 z dnia 28.10.2003 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręby: Krężoły, Obłotne, Kruszyna, Nowy Świat i obręb 2 miasta Sulechów ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 104 poz. 1653 z dnia 15.12.2003 r. )
33,6
Teren obejścia m. Sulechów w ciągu drogi krajowej 32
19.
VII/52/2003 z dnia 28.04.2003 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Sulechowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 49 poz. 854 z dnia 30.07.2003 r.)
0,4
Ul. Kopernika , Nowy Rynek, Okrężna
20.
VII/53/2003 z dnia 28.04.2003 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 49 poz. 855 z dnia 30.07.2003 r.)
3,6
Ul. Odrzańska 
21.
VII/54/2003 z dnia 28.04.2003 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów- Brzezie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 49 poz. 856  z dnia 30.07.2003 r.)
1,65
Ul. Poligonowa
22.
VII/55/2003 z dnia 28.04.2003 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów – Krężoły (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 49 poz. 857  z dnia 30.07.2003 r.)
4

23.
VII/56/2003 z dnia 28.04.2003 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cigacice, Górki Małe, Górzykowo, Leśna Góra. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 49 poz. 858  z dnia 30.07.2003 r.)
0,7
Obręb Cigacice
24.
VII/57/2003 z dnia 28.04.2003 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Okunin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 35 poz. 707 z dnia 18.06.2003 r. )
55



25.
XVIII/143/2004 z dnia 1.06.2004 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb 1 m. Sulechów (Dz. U Woj. Lub Nr 47 poz. 848 z dnia 9.07.2004r.)
7,5
Ul. Wojska Polskiego
26.
XIX/163/04 z dnia 2.07.2004 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Pomorsko, Mozów, Górki Małe.( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 63 poz.1057 z dnia 26.08.2004 r.0
5,4
Gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia.
27.
XXXIV/306/2005 z dnia 15.11.2005 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Brzezie k. Pomorska, Pomorsko, Kije ( Dz. U. Woj. Lubuskiego nr 1 poz.2 z dnia 06.01.2006 r.)
170
Obszar  wokół stawów 

28.
XXXIV/307/2005 z dnia 15.11.2005 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb Brody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 1 poz.3 z dnia 06.01.2006 r.)
31
Teren zabudowy mieszkaniowej w Brodach
29.
XXXVI/343/2006 z dnia17.01.2006 r.
Mpzp części terenów w obrębie Cigacice, Górki Małe i Górzykowo 
( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 15 poz. 375 z dnia 10.03.2006 r.) 
320
Port , teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej 
30.
XXXVI/344/2006 z dnia 17.01.2006 r.
Mpzp obręb Brzezie k. Sulechowa i część obr. 1 m. Sulechów ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 17 poz. 409 z dnia 17.03.2006 r.)
220
Zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno- usługowa
31.
XLII/396/2006 z dnia 22.08.2006 r.
Mpzp obr. 1, 2 m. Sulechów, Kruszyna i zmiana mpzp Brzezie k. Sulechowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 91,poz.1688 z dnia 27.10.2006 r.) 
7,5
Zabudowa mieszkaniowa i mieszkalno- usługowa
32.
XLV/432/2006 z dnia 27.10.2006 r.
Mpzp obr. Mozów, Brzezie k. Sulechowa,cz. obr.3 m. Sulechów Nowy Świat ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 3,poz, 46 z dnia 11.01.2007 r.)
190
Zabudowa przemysłowa, usługowa, mieszkalna duże obiekty handlowe
33.
XLV/431/2006 z dnia 27.10.2006 r.
Mpzp części obr. Górki Małe, Mozów, Nowy Świat Kije, Kalsk i cz. obr.3 miasta Sulechów( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 5, poz.81 z dnia 18.01.2007 r.)
36
Gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia .
34.
IV/27/2007 z dnia 20.02.2007 r.
Mpzp cz. obr. Górki Małe, i cz. obr. Cigacice( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 31, poz.493 z dnia 04.04.2007 r.)
40
Droga dla Rockwoola
35.
IX/100/2007 z dnia
21.08.2007 r.
Mpzp cz. obr. Mozów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 113, poz.1486    z dnia 29.10.2007r.)             
25
Strefa ochronna strzelnicy garnizonowej
36.
IX/101/2007 z dnia 
21.08.2007 r.
Zmiany Mpzp  Brzezie k. Sulechowa
 ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 113, poz.1487 z dnia 29.10.2007r.)
15
Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa
37.
IX/102/2007 z dnia 
21.08.2007 r.
Zmiana Mpzp Cigacice…w obr. Górzykowo ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 113, poz.1488 z dnia 29.10.2007 r. )
15
Zabudowa mieszkaniowa
38.
IX/103/2007 z dnia
21.08.2007 r.
Zmiana Mpzp Cigacice… w obr. Cigacice i Górzykowo ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 110, poz.1449    z dnia 24.10.2007r.)
20
Zabudowa mieszkaniowa
39.
IX/104/2007 z dnia 
21.08.2007 r.
Zmiana Mpzp obr. 1 m. Sulechów  ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr110, poz. 1450 z dnia 24.10.2007 r.)
0,5
Ul. Słoneczna – zmiana linii zabudowy
40.
IX/105/2007 z dnia
21.08.2007 r.
Zmiana Mpzp obr. Kalsk ( Dz. Urz. Woj.. Lubuskiego Nr 110, poz.1451     z dnia 24.10.2007r. )

8,5
Teren dydaktyczno - oświatowy
41.
IX/99/2007 z dnia 
21.08.2007 r. 
Mpzp część obr Krężoły ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr113 poz1485       z dnia 29.10.2007r.)
11
Zabudowa mieszkaniowa – teren przy ul Wielkopolskiej Żniwnej






∑=2665,75 ha

42.
W trakcie opracowywania
Mpzp obr. Krężoły
350

43.
W trakcie opracowywania
Zmiana mpzp obr.1 m. Sulechów ul. Przemysłowa 
0,3

44.
W trakcie opracowywania
Mpzp obr 2 m. Sulechów cz. obr. Kruszyna od ul. Odrzańskiej do nowej obwodnicy 
48

45.
W trakcie opracowywania
Mpzp cz. obr. Obłotne za obwodnicą
65

46. 
W trakcie opracowywania
Zmiana mpzp  Brzezie k. Sulechowa  i obr. 1- ul. Rozwojowa 
9

47.
W trakcie opracowywania
MPZP obr. 2 m. Sulechów, obr. Cigacice, obr. Górzykowo
30,8

48.
W trakcie opracowywania
Zmiana mpzp. Obr. Brzezie k. Sulechowa
2,4

49.
Podjęta uchwała
Zmiana Mpzp obr. Nowy Świat

Teren przy rondzie
50.
Podjęta uchwała
Mpzp obr. 2 m. Sulechów

Teren przy rondzie
51.
Podjęta uchwała
Mpzp obr. Kalsk 


52.
Podjęta uchwała
Mpzp obr. 2 m. Sulechów

Ul. Odrzańska teren przy Kościele- lecznicy
53. 
Podjęta uchwała
Zmiana mpzp Osiedle Piastów

Ul Odrzańska 
54.
Podjęta uchwała
Mpzp obr. 3, Brzezie k. Sulechowa, Mozów, Kije

Teren po zachodniej stronie drogi nr 3 do północy ograniczony drogą do Skąpego


1.B.1 Rozwój sieci kanalizacyjnej.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych, 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami

W okresie objętym Strategią infrastruktura kanalizacyjna została w bardzo szerokim zakresie rozbudowana i w dalszym ciągu jest rozbudowywana.

W ramach zadania wykonano:
	kanalizację w Obłotnem; łączny koszt realizacji 881.040,42 zł; prace zakończono 
w grudniu 2005 r.;

kanalizację w Krężołach; łączny koszt realizacji 2.020.844,89 zł; prace zakończono 
w 2006 r.;
kanalizację w Bukowie; łączny koszt realizacji 1.519.712,83 zł; prace zakończono 
w 2006 r.;
W trakcie realizacji jest kanalizacja w miejscowości Kalsk. Przewidywany koszt budowy wynosi 1.690.600,00 zł.

Obecnie opracowywane są mapy do celów projektowych dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brody, Pomorsko, Mozów, Kije. Zadanie realizowane wspólnie 
z Gminą Czerwieńsk; beneficjentem I etapu w zakresie opracowania map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej jest Gmina Czerwieńsk.
Efektem końcowym będzie doprowadzenie ścieków z miejscowości Brody, Pomorsko, Kije, Mozów oraz Nietkowice, Sycowice, Będów, Bródki do oczyszczalni Sulechów.

Gmina Sulechów otrzymała pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w Cigacicach, Górkach Małych, Górzykowie i Nowym Świecie. Realizację przewiduje się na lata 2008-2010. Szacunkowy koszt realizacji to 15.346.438,40 zł.
W 2007 r. zostanie opracowany projekt budowlany na kanalizację sanitarną w miejscowości Brzezie k. Sulechowa (tzw. lewe). Koszt opracowania dokumentacji to 65.520,10 zł 
a przewidywany koszt inwestycji to ok. 3.500.000 zł, realizacja zadania do 2010 roku.
Kanalizacja sanitarna Brzezia k. Sulechowa (tzw. prawe) została wykonana przed 2005 r.
W 2008 r. planuje się opracowanie projektu budowlanego na kanalizację sanitarną w rejonie ul. Odrzańskiej i os. Piastów oraz część obrębu Nowy Świat do drogi nr 3. Na opracowanie projektu zakłada się w projekcie budżetu 100.000 zł.
Ze względu na znaczne koszty budowy kanalizacji kolejność i czas realizacji uzależniony jest od pozyskiwania środków pozabudżetowych.
Przedsięwzięcie przewidziane zostało do realizacji w latach 2006-2013.

W zakresie zgodności strategii z planowanymi zamierzeniami przesunięciu winno ulec zadanie budowy kanalizacji obejmującej wsie Łęgowo, Klępsk, Okunin na lata 2009-2014.
Pozostałe zadania w zakresie budowy kanalizacji realizowane są zgodnie z wytycznymi strategii.


1.C.1 Utwardzenie i modernizacja dróg gminnych.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych

W ramach powyższego zadania wykonano
Opis realizacji
Koszt realizacji 
w zł
Ocena realizacji
Budową drogi w Brzeziu k. Sulechowa - zadanie współfinansowane ze środków SAPARD. 
Zadanie zakończono w 2005 r.
1.106.728,-
Efekt: droga o nawierzchni bitumicznej o długości 1809 m i szerokości 6,0 m z obustronnym krawężnikiem o łącznej długości 3731,5 m, jednostronnym chodnikiem i wjazdami do posesji o łącznej powierzchni 3912 m2.
Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum w Pomorsku. 
Zadanie zakończono w 2005 r.
98.141,-
Efekt: wykonano 755 m2 nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, krawężniki drogowe 835 m, chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej – 70 m2.
Budowa ciągu pieszego ul. Łąkowa w Sulechowie. 
Zadanie zakończono w 2005 r.
80.360,-
Efekt: wykonano 407 m2 chodnika z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, krawężnik o długości 39 m i obrzeża chodnikowe o długości 439 m.
Budowa drogi ul. Rozwojowa w Sulechowie. 
Zadanie w zakresie budowy drogi jest na ukończeniu 
297.924,- 
w roku 2005

270.727,- 
w roku 2006


122.202,98
w roku 2007
W roku 2005r. wykonano 3298,55 m2 nawierzchni bitumicznej o łącznej gr. 18 cm ułożonej na podbudowie tłuczniowej gr. 25 cm.

W roku 2006r. wykonano 2099,00 m2 nawierzchni bitumicznej, zamontowano 90,0 m krawężnika betonowego i 11 wpustów ulicznych.

W roku 2007r. przewidziane jest do wykonania 676,63 m2 nawierzchni bitumicznej, 215,0 m krawężnika betonowego
Budowa drogi ul. Polna w Sulechowie. 
Zadanie zakończono w 2005 r.
242.415,-
Efekt: wybudowano 1816 m2 nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” na podsypce cementowo–piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego, 728 m krawężnika drogowego na ławie betonowej oraz 37,8 m obrzeża chodnikowego.
Budowa drogi ul. B. Prusa w Sulechowie. 
Zadanie zakończono w 2005r.
231.052,-
Efekt: wykonano 1494,60 m2 nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”, 253 m2 chodnika z kostki betonowej typu „polbruk” o gr. 6 cm, 298,55 m krawężnika drogowego, 203,0 m obrzeży chodnikowych i 4 studzienki kanalizacyjne systemowe typu WAVIN.
Budowa drogi ul. Piaskowa w Sulechowie. 
Zadanie zakończono w 2005 r.
386.253,-
Efekt: wykonano 1656 m2nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, chodnik z kostki  betonowej typu „polbruk” 431 m2, zjazdy z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 200,59 m2, krawężniki betonowe 540,60 m i 231,1 m obrzeży chodnikowych.

Budowa chodnika przy ul. Okrężnej i schodów z dojściem do Kościoła w Sulechowie. 
Zadanie zakończono w 2005 r.
29.887,-
Efekt: wykonano schody żelbetowe ze stopniami z płyt granitowych o pow. 17,36 m2, chodnik z płyt i kostki granitowej z odzysku o pow. 152 m2
Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa w Sulechowie. 
Zadanie zakończono w 2005 r. 
35.867,-
Efekt: wykonano chodnik o szer. 1,50 m z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 6 cm na podsypce cementowo–piaskowej o pow. 139 m2 z obrzeżami betonowymi 17,5 m i krawężnikiem betonowym o łącznej długości 119,0m oraz 14 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm – 177,0 m2
Budowa parkingu przy ul. 1-go maja w Sulechowie. 
Zadanie zakończono w 2005 r.
198.789,-
Efekt: wybudowano parking o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” na podsypce cementowo- piaskowej oraz podbudowie z tłucznia kamiennego o pow. 875 m2, a także nawierzchnie z płyt ażurowych na podsypce piaskowej i podbudowie tłuczniowej o pow. 433,33 m2, parking obrzeżony krawężnikiem betonowym na ławie betonowej o łącznej długości 299,75 m oraz ustawiono 3 lampy jako oświetlenie parkingu. 
Remonty dróg i chodników gminnych w roku 2005. 
853.459,-
W ramach tego zadania wykonano:
	remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni 2803,42 m2 

remont ul. Południowej w Sulechowie, w tym wymieniono 842 m krawężników drogowych, przeprowadzono remont i wyrównanie nawierzchni masą bitumiczną w ilości 32t, ułożono nakładkę bitumiczną na pow. 2785,5 m2, ułożono nawierzchnię z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm na pow. 1123 m2, ułożono 451 m obrzeży chodnikowych, wykonano chodnik z kostki betonowej typu „polbruk” o pow. 561,5 m2;
remont ul. Zielonej w Sulechowie, w tym: roboty rozbiórkowe, regulacja urządzeń podziemnych i nawierzchnia z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 20 cm o łącznej pow. 1070,2 m2;
remont chodnika na ulicy Krańcowej w Sulechowie, w tym: roboty rozbiórkowe, wymiana krawężników drogowych 216,0 m, obrzeży chodnikowych 144,0 m, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 6 cm na podsypce cementowo–piaskowej – 231 m2, wjazdy z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm o powierzchni 113 m2;
remont nawierzchni ulic: 
	Przyłącznej w tym: nakładka bitumiczna o pow. 2324,8 m2, wymiana krawężników drogowych 288,9 m i regulacja urządzeń wod-kan i gazowych; 

Tkackiej w tym: nakładka bitumiczna o pow. 548,36 m2, wymiana krawężników drogowych na dł. 77,5 i regulacja urządzeń wod-kan i gazowych; 
wjazd na os. Konstytucji 3 maja w Sulechowie w tym: nakładka bitumiczna o pow. 413,5 m2 i regulacja urządzeń podziemnych, remont i uzupełnienie ubytków jezdni;
	remont nawierzchni chodnika w Cigacicach o powierzchni 40,2 m2 z kostki betonowej typu „plbruk” wraz z ustawieniem obrzeży 36,0m;

remont chodnika na ul. Orzechowej w Sulechowie w tym: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, regulacja krawężników kamiennych – 17,6 m, roboty ziemne – koryto pod drogę 338 m2, ustawienie nowych krawężników betonowych – 121,45 m, podbudowę betonową o pow. 338 m2 i nawierzchnię z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm o pow. 338 m2;
ponadto wykonano usługi polegające na wyrównywaniu dróg gruntowych tłuczniem bazaltowym sprzętem (równiaka, ładowarko – spycharka) na terenie Gminy.
Budowa drogi ul. Dębowa w Sulechowie. 
Zadanie zakończono w 2006 r.

196.270,-
Efekt: wybudowana została droga, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu „polbruk” o gr 8 cm - 1467,4 m2; chodnik z kostki betonowej typu „polbruk” o gr. 6 cm - 355,62 m2; ustawiono 562,0 m krawężnika i 205,0 m obrzeży betonowych. 
Budowa drogi  ul. Brzoskwiniowa  w Sulechowie. 
Zadanie zakończono w 2006 r.
123.524,-
Efekt: wybudowana została droga wraz z odwodnieniem, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu „polbruk” o gr 8 cm - 740,85 m2,  chodnik z kostki betonowej typu „polbruk”  gr. 6 cm -  166,04 m2; ustawiono 267,0 m krawężnika i 130,0 m obrzeży betonowych. 
Budowa ulicy Wiejskiej w Pomorsku. 
Zadanie zakończono w 2006
425.217,-
Efekt: wybudowana została część drogi wraz z odwodnieniem, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu „polbruk” o gr 8 cm - 1652,55 m2, zjazdy do posesji z kostki betonowej typu „polbruk” o gr 8 cm - 100,79 m2, chodnik z kostki betonowej typu „polbruk” o gr. 6 cm -  420,57 m2; ustawiono 940,6 m krawężnika betonowego i 313,4 m obrzeży betonowych. 
Budowa ulicy Środkowej wraz z odwodnieniem ulicy Krzywej w Sulechowie. 
Zadanie zakończono w 2006 r.
157.826,-
Efekt: wybudowana została droga, w tym: nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu „polbruk” o gr 8 cm - 825,0 m2, zjazdy do posesji z kostki betonowej typu „polbruk” gr 8 cm - 148,25 m2, chodnik z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 6 cm - 368,0 m2; ustawiono 316,0 m krawężnika betonowego i 255,0 m obrzeży betonowych. 
Budowa drogi ulice Olbromskiego, Cedry - od ulicy Odrowąża do ulicy Ptasiej w Sulechowie z wyłączeniem robót drogowych na ulicy Odrowąża oraz ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Olbromskiego. Zadanie zakończono w 2006
604.954,-
Efekt: odcinek drogi od ulicy Odrowąża do ulicy Kruszyna, w tym: bitumiczna nawierzchnia jezdni - 2867,95 m2 ograniczona krawężnikiem betonowym o długości 846,0 m wraz z odwodnieniem; w tym etapie wykonano także oświetlenie uliczne tj. ustawiono 13 lamp oświetleniowych. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Cedry - wybudowana została droga                               o nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” gr 8 cm - 639,12 m2, ograniczona krawężnikiem betonowym o łącznej długości 290,5 m. 
Remonty dróg i chodników gminnych w roku 2006.
1.298.158,-
W ramach tego zadania wykonano:
	remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w gminie w tym: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, w tym: z recyklera- 297,73m2, remont z cięciem piłą- 1.536,96m2 oraz remont bez cięcia piłą- 1.584,53m2;

remont nawierzchni ulicy Kwiatowej w Sulechowie w tym: remont ulicy poprzez wyrównanie istniejącej zniszczonej nawierzchni betonowej masą bitumiczną w ilości 32t, wyregulowano urządzenia podziemne – 9 szt. i ułożono dywanik bitumiczny na pow. 673m2;
drobne usługi w zakresie remontów dróg gminnych, w tym: odwodnienie drogi w Bukowie, wymianę uszkodzonej bariery drogowej na moście w Brodach oraz remont odwodnienia części ulicy Bankowej w Sulechowie z remontem przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Bankowej z Al. Niepodległości;
remonty chodników w ciągu ulic Pl. Ratuszowy, Pl. Kościelny, Brama Piastowska w Sulechowie w tym: 
	Plac Ratuszowy; wykonano zmianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na kostkę "polbruk" typ "bruk lubuski" na pow. 288 m2, dodatkowo wprowadzono nawierzchnię z kostki kamiennej 10x10 na pow. 74m2 oraz wykonano murki oporowe przy drzewach z kostki kamiennej na powierzchni 6,0 m2 - ułożone na ławie betonowej, 

Plac Kościelny wykonano wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na kostkę betonową typu "polbruk na pow. 145,60m2, zamontowano 75 m obrzeży oraz wyregulowano krawężniki kamienne na dł. 57 m; 
ulica Brama Piastowska wykonano wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na kostkę "polbruk" na powierzchni 124m2, wymieniono obrzeża betonowe na długości 16 m, wyregulowano krawężniki kamienne wraz z wymianą ław betonowych na długości 33 m.;
	Remont ulicy Targowej w Sulechowie w tym: wymieniono krawężniki betonowe na długości 271,0 m; wyrównano istniejącą zniszczoną nawierzchnię masą bitumiczną w ilości 22t, wyregulowano urządzenia podziemne w ilości 11szt oraz ułożono dywanik bitumiczny na pow. 1015,0m2;

Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Sulechowie (lewa strona od ul. Piaskowej) w tym: wykonano wymianę krawężników betonowych wraz z wymianą ław betonowych na dł. 686,0 m; ustawiono obrzeża betonowe na dł. 731,0 m; wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej "polbruk" na pow. 739,0 m2 i zjazdów na podbudowie betonowej na pow. 325,8 m2;
Remont części ulicy Orzechowej w Sulechowie w tym: wykonano ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej - 166 m; regulację pionową studzienek w ilości 3szt oraz nawierzchnię z kostki betonowej "polbruk" gr 8 cm na podbudowie betonowej gr. 20cm na łącznej powierzchni 487,65m2;
Remont ulicy Orzeszkowej w Sulechowie w tym: wykonano wymianę nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na kostkę betonową typu "polbruk" na powierzchni 226 m2; wymieniono krawężniki betonowe na długości 255,0 m; wykonano warstwę odcinającą z piasku na pow. 498,50m2; podbudowę betonową o gr. 20cm na pow. 498,50m2, nawierzchnię jezdni z kostki betonowej "polbruk" gr. 8 cm na pow. 495,5 m2 oraz nawierzchnię zjazdów na posesje na podbudowie betonowej gr. 10cm z koski betonowej "polbruk" gr. 8 cm - 68,20m2;
Remont części ulicy Okrężnej w Sulechowie (za blokiem nr 30 wraz z miejscami postojowymi) w tym: wykonano nowy dywanik bitumiczny na pow. 711,0m2 oraz parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej typu "polbruk" gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 12cm na łącznej powierzchni 141,0m2 ograniczony krawężnikiem betonowym na długości 138,9 m;
Remont chodnika - dojście do Szkoły Podstawowej w Brodach (od ulicy Jagielnickiej) w tym: wykonano: wymianę zniszczonej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na kostkę betonową "polbruk" na pow. 112,8 m2 oraz obrzeży chodnikowych na długości 118,3 m.;
	Remont ulicy Narutowicza w Sulechowie, w tym: wykonano wymianę krawężników wraz z wymianą ław betonowych na długości 600,0 m, regulację urządzeń w ilości 42 szt., wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną w ilości 102t oraz nawierzchnię bitumiczna gr. 4 cm na powierzchni 1771,0 m2. W ramach remontu chodników wyregulowano chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz wymieniono uszkodzone płytki chodnikowe na powierzchni 420,67m2, przełożono istniejące nawierzchnie zjazdów z kostki "polbruk na powierzchni 31,1 m2, przełożono chodnik z kostki "polbruk"  na powierzchni 188,27m2, przełożono nawierzchnię z trylinki na powierzchni 28,5 m2 oraz obrzeża betonowe chodnikowe na długości 127,97 m.;
	Remonty chodników w Sulechowie: 

	ul. Pułaskiego w tym: wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na kostkę betonową "polbruk" na powierzchni 415,0 m2, poszerzono nawierzchnię jezdni z uzupełnieniem podbudowy i wykonaniem nawierzchni bitumicznej na pow. 35 m2, wymieniono krawężniki betonowe wraz z wymianą ław betonowych na dł. 289 m, ustawiono nowe obrzeża chodnikowe na dł. 23,20 m, wykonano zjazdy na podbudowie betonowej o nawierzchni z "polbruku" gr. 8 cm na pow. 139m2

ul. Prusa (od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pułaskiego - prawa strona),. wykonano wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na kostkę betonową "polbruk" gr. 6 cm na pow. 249,0 m2, wymieniono nawierzchnię zjazdów na kostkę betonową "polbruk" gr 8 cm na podbudowie betonowej na powierzchni 52,5 m2, wymieniono krawężniki betonowe wraz z wymianą ław betonowych na długości 154,0 m, ustawiono obrzeża chodnikowe na dł. 15,4 m.;
	Remont chodnika ul. Lipowa w Sulechowie w tym: wykonano wymianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na kostkę betonową typu "polbruk" na pow. 194,0 m2, wymieniono nawierzchnię zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej typu  "polbruk" gr. 8 cm wraz z wykonaniem nowych podbudów betonowych w obrębie posesji na pow. 63,0 m2, wymieniono krawężniki betonowe na dł. 185,0 m oraz wymieniono zniszczone obrzeża betonowe na nowe na długości 23,0 m.;

Remont drogi na działce Nr 939 w Sulechowie (od ulicy Odrzańskiej przy Kościele Św. Stanisława Kostki) w tym: ustawiono krawężniki na ławie betonowej na dł. 93,0 m, wykonano warstwę odcinającą z piasku, podbudowę z kruszyw łamanych gr. 20 cm oraz nawierzchnię jezdni z "polbruku" gr. 8 cm na pow. 186,0 m2;
Remont chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Sulechowie w tym: wykonano wymianę nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na kostkę betonową "polbruk na pow. 191,0 m2, wymieniono obrzeża chodnikowe na dł. 206,0 m, wymieniono nawierzchnie zjazdów wraz z wykonaniem podbudów betonowych o łącznej powierzchni 51,0m2:
Remont części ulicy Licealnej w Sulechowie w tym: wykonano wymianę zniszczonej nawierzchni bitumicznej na kostkę betonową "polbruk" gr. 8 cm na powierzchni 240 m2; prace polegały na wykonaniu: warstwy odsączającej z piasku, podbudowy  betonowej gr. 20cm oraz nawierzchni z kostki betonowej typu "polbruk";
Remont dróg gruntowych utwardzonych tłuczniem, w tym wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ulicach:
	Skowronkowej w Kruszynie o pow. 498,95 m2, 

Słowikowej w Kruszynie o pow. 227,90 m2, 
Ptasiej w Kruszynie o pow. 2329,22 m2; 
Popioły w Sulechowie o pow. 905,60 m2, 
Witosa w Sulechowie o pow. 903,10 m2, 
Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa o pow. 850,75 m2, 
Urody Życia w Sulechowie o pow. 1539,26 m2, 
Koszarowej w Sulechowie o pow. 680,55 m2, 
Południowej w Sulechowie o pow. 1200,47 m2; 
oraz nawierzchnię parkingu przy ul. Bankowej o pow. 199,25 m2,  
	Ustawienie krawężnika na ławie betonowej przy drodze gminnej w m. Kruszyna - 100,0 m, 
	ponadto wykonano usługi polegające na wyrównywaniu dróg gruntowych tłuczniem bazaltowym za pomocą sprzętu (równiaka, ładowarko – spycharka,)

Budowa drogi na ul. Odrowąża w Sulechowie. 
Zadanie zakończono w 2007r. 
59.826,78
Efekt: wybudowana została droga o nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu „polbruk” gr 8 cm - 649,0 m2, ustawiono 280,0 m krawężnika betonowego.
Budowa chodnika przy ul. Brzozowej w Sulechowie od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Narutowicza z przebudową nawierzchni ulicy – etap projekt
30.500,-
Zadanie w trakcie realizacji 
Budowa ulicy Wschodniej w Sulechowie wraz z chodnikiem – etap opracowanie dokumentacji projektowej
22.923,80
Zadanie w trakcie realizacji 
Budowa ulicy poprzez połączenie ulicy Przemysłowej z ulicą kolejową w Sulechowie – etap opracowanie dokumentacji projektowej
34.892,-
Zadanie w trakcie realizacji 
Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278, ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w m. Sulechów – etap opracowanie dokumentacji projektowej
24.400,-
Zadanie w trakcie realizacji
Budowa drogi ul. Jagielnicka w Brodach. 
Zadanie w części przewidzianej na rok 2007 zakończono.
310.927,73
Wybudowana została droga o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – 2125,90 m2, zjazdy do posesji z kostki betonowej typu „polbruk” gr 8 cm – 190,0 m2, chodnik z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 6 cm - 433,0 m2; ustawiono 745 m krawężnika betonowego i  520,0 m obrzeży betonowych, wykonano odwodnienie drogi.
Remonty dróg i chodników gminnych w roku 2007 r.
plan 1.149.966,-
W ramach zadania wykonano:
	remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w gminie w tym: remont z cięciem piłą 1736,57 m2, remont bez cięcia piłą 488,88 m2 oraz masą na zimno – 74,58 m2

usługi polegające na wyrównywaniu dróg gruntowych tłuczniem za pomocą sprzętu (równiaka, ładowarko–spycharka, samochód, walec);
nakładki bitumiczne na terenie Gminy Sulechów w tym: 1592,7 m2 nakładki bitumicznej na ul. Warszawskiej w Sulechowie (odcinek od drogi krajowej nr 3 do POM") oraz 390,2 m2 nakładki bitumicznej na drodze gminnej we wsi Kije. Roboty zakończono i odebrano 14.06.2007r. W trakcie realizacji jest wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowościach Brody i Buków.
usługi w zakresie usuwania awarii na drogach gminnych;
remont chodnika na ul. Licealnej i 1 Maja oraz nawierzchni na ul. Wspólnej i Wąskiej w Sulechowie, w tym: 
	na ul. Licealnej - krawężniki betonowe 5,5m, krawężniki kamienne 108,0 m, chodnik z kostki betonowej o pow. 249,06 m2; zjazdy z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm– 77,90 m2; 

na ul. 1 Maja - krawężniki betonowe 3,5 m, chodnik z kostki betonowej o pow. 124,80 m2; zjazdy z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm – 31,13 m2, obrzeża betonowe – 58,20 m; 
na ul. Wąskiej - krawężniki betonowe 40 m, chodnik z kostki betonowej o pow. 76,0m2; zjazdy z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm – 86,50m2; 
na ul. Wspólnej krawężniki betonowe 33,3 m, ciąg pieszo- jezdny z kostki betonowej o pow. 118,0 m2; chodniki z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm – 72,94 m2;
	remont chodnika na ulicy Skłodowskiej w Sulechowie – zadanie w trakcie realizacji;

remont chodnika na ulicy Ogrodowej w Sulechowie – zadanie w trakcie realizacji;
remont chodnika na ulicy Kamiennej w Sulechowie – zadanie w trakcie realizacji;
remont części chodnika na ulicy Żeromskiego w Sulechowie – zadanie w trakcie realizacji;
remont ulicy na działce nr 936/1 w Sulechowie - zadanie w trakcie realizacji;
remont chodnika wraz z miejscami postojowymi na Os. Nadodrzańskiem w Sulechowie - zadanie w trakcie realizacji;
remont chodnika na ulicy Leśnej w Sulechowie oraz odwodnienie ulicy – zadanie w trakcie realizacji;
remont nawierzchni miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 7 w Sulechowie – zadanie w trakcie realizacji;
Remont części ulicy Licealnej w Sulechowie, od ulicy Judyma do bramy stadionu miejskiego
Zadanie zakończone w 2007r.
150.141,94
Efekt: elementy drogi: krawężniki kamienne 57,62mb  (wymiana), krawężniki betonowe - 147,30 m, obrzeża betonowe 32,5 m, podbudowa z tłucznia kamiennego o łącznej grubości 23 cm, nawierzchnia drogi z kostki betonowej typu "polbruk" o pow. 1356,78m2 i chodnik z kostki betonowej o pow. 35,0 m2
Remont części ulicy B. Prusa w Sulechowie, od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Pułaskiego (1280m2)
Zadanie zakończone w 2007r.
191.571,33
Efekt: elementy drogi: krawężniki betonowe 186,,30mb, obrzeża betonowe 33,1 m, nawierzchnia drogi z kostki betonowej typu "polbruk" o pow. 1215,0 m2 i chodnik z kostki betonowej o pow. 15,24 m2; zjazdy z kostki betonowej typu „polbruk” gr. 8 cm – 33,43 m2;

Remont drogi łączącej wsie: Kruszyna i Obłotne
Zadanie zakończone w 2007r.
388.204,43
Efekt: nawierzchnia z kostki betonowej typu „polbruk” – 4064 m2,  chodnik z kostki betonowej POLBRUK gr. 6cm (przełożenie)- 17,41m2; 1363,8 m krawężnika betonowego i  74,0 m obrzeży betonowych., odwodnienie drogi. 

Ewidencja dróg gminnych. 
108.409,20
Efekt – ewidencja dróg gminnych
Uzyskano: dane o sieci dróg gminnych.

Nie przewiduje się działań korygujących.


1.D.1 Remonty zasobów mieszkaniowych oraz budownictwo mieszkaniowe i socjalne.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych; Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami; Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Utrzymanie w należytym stanie technicznym zasobów mieszkaniowych wymaga ponoszenia ciągłych nakładów finansowych na remonty budynków i lokali.
Plan remontów opracowywany corocznie przez ZGMK uwzględnia tylko najpilniejsze potrzeby remontowe możliwe do zrealizowania w ramach zatwierdzonych środków 
w planie finansowym jednostki.	
Na przestrzeni analizowanego okresu zakres wykonywanych remontów 
i poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
Lp.
Treść
2005
2006

2007
I – X
Razem
1.
Wymiana stolarki okiennej
21.725,99
55.788,02
-
77.514,01
2.
Roboty dekarskie
68.795,60
49.100,99
-
117.896,59
3.
Remont balkonów
-
45.794,75
13.479,53
59.274,28
4.
Przestawienie piecy kaflowych
35.000,00
40.934,60
16.842,76
92.777,36
5.
Wymiana stolarki drzwiowej
13.880,66
6.329,36
4.043,53
24.253,55
6.
Remont instalacji gazowej
-
16.476,67
-
16.476,67
7.
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
6.404,24
23.448,30
3.904,51
33.757,05
8.
Remont instalacji wentylacyjnej
-
13.128,77
-
13.128,77
9.
Wymiana schodów
20.000,00
-
-
20.000,00
10.
Prace konserwacyjne i remont wolnych lokali
129.996,90
135.484,73
64.864,52
330.346,15
11.
Remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
  34.857,30
35.203,04
11.860,44
81.920,78
12.
Fundusz remontowy
109.452,52
230.265,37
244.735,87
584.453,76
13.
Rewitalizacja
    8.570,05
31.639,23
-
40.209,28
14.
Budowa komórek
-
22.268,82
-
22.268,82
Ogółem:
448.683,26
705.862,65
359.731,16
1.514.277,07
Szczegółowy zakres wykonywanych remontów za okres od 01.01.2005 r. do 31.10.2007 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA REMONTY,
KONSERWACJE I INWESTYCJE 
ZA OKRES OD 01.01.2005 r. do 31.10.2007 r.
L.p.
Treść
2005
2006
2007
I - X
RAZEM
1.
Fundusz remonty
109.452,52
230.265,37
244.735,87
584.453,76
2.
Remonty 
i konserwacje
w tym:
- dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /rewitalizacja/

339.230,74



330.660,69


8.570,05

453.328,46



421.689,23


31.639,23


97.472,23



97.472,23


-


890.031,43



849.822,15


40.209,28
3.
Wydatki inwestycyjne
- budowa komórek


-


22.268,82


-


22.268,82

RAZEM:
448.683,26
705.862,65
342.208,10
1.496.754,01

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW REMONTOWYCH 
I INWESTYCYJNYCH

L.p.

Rok

Kwota

Źródła finansowania

1.

2005

438.018,35
 10.664,91
      Σ 448.683,26

Gmina Sulechów
Agencja Rolna Skarbu Państwa

2.

2006

705.862,65

Gmina Sulechów


3.

2007
I-X

342.208,10

Gmina Sulechów

OGÓŁEM:
         
         1.496,754,01


Pomimo występujących trudności finansowych nakłady na remonty na przestrzeni analizowanego okresu wykazują tendencję wzrostową. W 2005 roku na remonty 
i inwestycje przeznaczono kwotę 448.683,26 zł, natomiast w 2006 roku 705.862,65 zł. 
Za 10 miesięcy 2007 roku dokonano wpłat na fundusz remontowy oraz wykonano niezbędne remonty na kwotę 359.731,16 zł. 
Przewiduje się, że poziom wykonanych w 2007 roku remontów będzie zbliżony do wykonania w 2006 roku. 
Kapitalne remonty dachów, wymiana stolarki okiennej, remont balkonów i rewitalizacja poprawiły stan techniczny budynków oraz estetykę miasta.
Z uwagi na fakt, że poniesione nakłady w analizowanym okresie na remonty substancji mieszkaniowej nie rozwiązały w całości problemu utrzymania właściwego stanu technicznego administrowanych budynków, nadal zachodzi potrzeba wydzielania 
z budżetu gminy dodatkowych środków na ich wykonywanie.

PODJĘTE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY SULECHÓW w okresie 2005 – X.2007 r.

       W celu poprawy sytuacji mieszkaniowej zaadaptowano na mieszkania socjalne następujące budynki:   
- budynek biurowy położony w Sulechowie  przy ul. Walki Młodych 1 A -  uzyskano 18 lokali socjalnych; zadanie ukończono w 2005 r.; koszt realizacji 920.205,41 zł;
- budynek położony w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 12 - uzyskano 8 lokali socjalnych; zadanie ukończono w 2006 r.; koszt realizacji 504.903,51 zł.
       Lokale te stanowią samodzielne mieszkania, jedno lub dwupokojowe wraz z kuchnią i łazienką. Zostały wyposażone we wszystkie urządzenia techniczne niezbędne do codziennego życia.
Ponadto przekwalifikowano 39 innych lokali mieszkalnych na lokale socjalne. 
Obecnie na przydział lokalu oczekuje 218 rodzin, w tym:
	183 rodzin – do lokalu socjalnego

 w tym 63 rodziny z wyrokami eksmisyjnymi
	 35 rodzin – do lokalu mieszkalnego. 


Wskazania do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych w latach 2005 – X 2007
L.p.
Wskazania do najmu
2005
2006

2007
I - X
RAZEM
1
Liczba wskazań
20
25
15
60


a) lokale mieszkalne
10
16
10
36


b) lokale socjalne
10
9
5
24
2
Eksmisje
13
13
6
32
3
Zamiany
13
31
9
53
          RAZEM:
46
69
45
160

We wrześniu br. rozpoczęto budowę 3 budynków z 18 lokalami socjalnymi przy ul. Piaskowej w Sulechowie. Przewidywany termin zakończenia budowy  to styczeń 2009 r. Koszt realizacji zadania to 1.708.622,62 zł 
Dalsza adaptacja budynków na mieszkania socjalne bądź budowa nowych spowodowałaby, że sytuacja mieszkaniowa wielu mieszkańców uległaby znacznej poprawie, ponieważ mogłaby być realizowana lista wskazań do najmu lokali, która na dzień dzisiejszy nie wykazuje żadnego ruchu. 
W projekcie budżetu na 2008 r. przewidziano zadanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budynek socjalny dla ok. 65-70 rodzin przy ul. Armii Krajowej w Sulechowie.
Ponadto Gmina posiada grunty pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w rejonie 
m. Klępsk.
Rozwój budownictwa socjalnego i mieszkalnego uzależniony jest od możliwości budżetowych gminy i pozyskania środków pozabudżetowych lub dotacji.


1.E.1 Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Realizacja tego zadania prowadzona jest poprzez:
	stworzenie warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez zobowiązanie przedsiębiorców w zezwoleniach do selektywnego odbioru odpadów oraz bieżące uzgadnianie rodzaju i ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Akcja szeroko zaakceptowana przez społeczeństwo, domagające się stworzenia nowych miejsc zbiórki. Selektywnie zebrane odpady są przekazywane do odzysku.
Część przedsiębiorców wprowadza odbiór selektywnie zebranych odpadów w domach mieszkańców.
Koszt ponosi wytwórca odpadów w ramach zawartej umowy z przedsiębiorcą uprawnionym odbierającym odpady z posesji.
	wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych 

z odpadów komunalnych (baterie małogabarytowe – 5 pojemników, przeterminowane leki – 2 pojemniki).
Przedsięwzięcie spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony społeczności Gminy.
Stosowną informację o zastosowanym systemie zamieszczono w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Sulechów oraz na stronie internetowej Urzędu.
	stworzenie warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych

Stosowane formy zbiórki:
1. wymiana sprzętu przy zakupie nowego.
2. Donoszenie do dwóch miejsc zbiórki (ul. Orzechowa , ul. Szkolna )
3. Odbiór przez uprawnionego przedsiębiorcę zgodnie z umową.
Zaproponowane formy zbiórki zużytego sprzętu AGD i RTV zostały pozytywnie przyjęte przez mieszkańców Gminy. Z obserwacji wynika, że ten sposób pozbywania się odpadów jest coraz szerzej stosowany.
Informacja o miejscach zbiórki zamieszczono na stronie internetowej Urzędu.
	podniesienie świadomości mieszkańców , co do szkodliwości palenia śmieci i innych odpadków w piecach służących do ogrzewania, poprzez: 

1. Wprowadzenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sulechów zakazującego palenie tego rodzaju odpadów w domowych piecach c.o. 
2. Prowadzenie pogadanek wśród dzieci i młodzieży (dwa razy w roku).
Treść regulaminu podana dostępna na stronie internetowej Urzędu oraz rozdanie przez Straż miejską ponad 500 egzemplarzy regulaminu mieszkańcom Gminy.
Prowadzone dotychczas działania nie wpływają znacząco na ograniczenie spalania odpadów w piecach domowych grzewczych. W związku z powyższym należy w celu podniesienia świadomości mieszkańców, wydać ulotki o tematyce szkodliwości palenia śmieci i wzmóc edukację wśród dzieci i młodzieży.
Ponadto zintensyfikować kontrole gospodarki odpadami w gospodarstwach domowych



1.E.2 Gospodarka odpadami.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dnia 7 czerwca 2006 r. spisano porozumienie międzygminne w sprawie wspólnego zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów. 
Przedsięwzięcie jest na etapie opracowywania pod nadzorem ZGKiM w Zielonej Górze studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie inwestycji  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zakładane zadanie jest w trakcie realizacji w zakresie wspólnej inwestycji z Miastem i Gminą Zielona Góra i Gminami Sulechów, Czerwieńsk, Świdnica, Zabór i Dąbie.
Dotychczas bezkosztowo. Udział finansowy proporcjonalny do liczby mieszkańców 
i wyniesie dla roku 2009: 915.566 zł.






2.A.1 Promocja i wspieranie rozwoju rolnictwa, przetwórstwa i gospodarstw agroturystycznych.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Realizację tego zadania rozpoczęto już w trakcie opracowywania Strategii tj. w 2004 r. zatrudniając, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Zielonej Górze, w Urzędzie Miejskim w Sulechowie 3-ch absolwentów studiów wyższych. Zadaniem zatrudnionych było szkolenie, informowanie i pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe dla rolników, którzy uzyskali taką możliwość dofinansowania w związku z wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej.
Szkolenia i pomoc w wypełnianiu wniosków odbywały się w Urzędzie Miejskim, jak również na terenie poszczególnych Sołectw. W roku 2005 w ramach tego samego programu zatrudniona została 1 osoba na okres 6-ciu miesięcy, która również realizowała ww. zadania.
Zadanie pn. „Wspieranie rozwoju rolnictwa” realizowane jest w sposób ciągły przy współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą, Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego i innych instytucji. Wszystkie informacje otrzymywane w Urzędzie Miejskim dotyczące nowych programów i możliwości finansowych, z których mogą skorzystać rolnicy są przekazywane do Sołectw, gdzie Sołtysi wywieszają je na tablicy ogłoszeń. Jest to najbardziej skuteczny środek informacji, ponieważ dostęp do elektronicznych źródeł np. internetu jest na terenie wsi ograniczony a można powiedzieć także, że mało popularny.
Obecnie instytucją, która w ramach swoich zadań statutowych ma informować i pomagać w korzystaniu z programów unijnych na rzecz rolnictwa jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami ściśle współpracuje z doradcami z ww. Ośrodka, aby wszelkie informacje o możliwościach skorzystania z programów, jakie przygotowane zostały w sferze gospodarki rolnej na bieżąco były przekazywane do zainteresowanych.
Koszty finansowe tego zadania polegają na wykonaniu kserokopii, plakatów, ulotek i informacji i przekazywanie ich do jednostek pomocniczych, czyli Sołectw.
Nie stwierdza się żadnych zagrożeń w realizacji zadania.

2.B.1 Remont i modernizacja obiektów zabytkowych i ich otoczenia.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami; Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych;
Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych oraz Promocji Gminy

Adaptacja Zboru Kalwińskiego, który będzie pełnić funkcje Centrum Kulturalnego 
z salą widowiskową na 269 miejsc siedzących.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prace do ich pełnego zakończenia i oddania Zboru do użytku, zaplanowane zostały do końca 2007 roku. 
	Obiekt został przystosowany do pełnienia funkcji sali widowiskowej i projekcyjnej, 
a jego sakralne pochodzenie, wysokość wnętrza oraz wspaniała naturalna akustyka sprawia, że doskonale nadaje się do pełnienia właśnie takiej roli, tym bardziej, że miasto nie posiada sali koncertowej spełniającej współczesne standardy i oczekiwania w zakresie organizowania koncertów i podobnych wydarzeń muzycznych. Funkcja projekcyjna sprawi natomiast, iż zyskamy również obiekt w pełni umożliwiający prezentację kinowych wersji filmów. 
	Dodatkowo, wnętrze Zboru wyposażone zostało w windę dla osób niepełnosprawnych. Oddanie Zboru Kalwińskiego do dyspozycji mieszkańców Gminy Sulechów sprawi wreszcie, że bardzo ciekawy historycznie i architektonicznie obiekt kultury materialnej na nowo odzyska swoje ważne i długo oczekiwane miejsce w krajobrazie miasta służąc jego mieszkańcom.
29 października 2007 roku Gmina Sulechów otrzymała zezwolenie na użytkowanie Zboru Kalwińskiego.

Port rzeczny w Cigacicach, zrealizowany w projekcie pn. „Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice (Gmina Sulechów), Nowa Sól 
i Bytom Odrzański”.

Celem projektu pn. „Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice (Gmina Sulechów), Nowa Sól i Bytom Odrzański – Etap I” było wyeliminowanie istniejących barier w zakresie rozwoju transgranicznej infrastruktury transportu rzecznego oraz rozbudowa szlaków wodnych na rzece Odrze poprzez utworzenie przystani dla żeglugi obsługującej transgraniczny ruch turystyczny.
W umowie  określono, że rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w dniu 19 kwietnia 2006 roku, a zakończenie rzeczowe realizacji projektu wyznaczono na dzień 30 czerwca 2007 roku. Ostateczne zakończenie finansowe wyznaczono na dzień 30 lipca 2007r. W wyniku podpisanego aneksu do umowy zakończenie rzeczowe wyznaczono na dzień 31 października, a rozliczenie finansowe do 30 listopada br. 
Założono, że realizacja projektu będzie pozytywnie oddziaływać na rozwój terenów objętych inwestycją oraz zamieszkujących je mieszkańców. Zdefiniowano również następujące cele dla zrealizowanego przedsięwzięcia.
	Zwiększenie atrakcyjności miast i gmin: Sulechów, Nowa Sól, Bytom Odrzański, ale również położonej w niedalekiej odległości Zielonej Góry

Aktywizacja ruchu turystycznego w regionie przygranicznym
Aktywizacja kontaktów społeczności przygranicznych o charakterze kulturowych 
i społecznym
Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie
Spadek bezrobocia w regionie.
Zakres finansowy i rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia był różny u poszczególnych partnerów.
Wartość projektu realizowanego w Cigacicach – Gmina Sulechów – wynosiła 3 032 492,00 PLN co stanowi 25,39% wartości projektu, a zakres robót obejmował:
wykonanie nabrzeża betonowego o szerokości 5,5 metra i długości 102 metrów wyposażonego w dalby cumownicze, drabinki i pachołki,
wykonanie drogi dojazdowej,
wykonanie ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3 metrów i długości 446 metrów,
posadowienie kontenerowego budynku sanitarnego z przyłączami oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
Niezwykle istotnym elementem w realizacji projektu była i jest jego promocja. To ważne, aby beneficjent miał możliwości współfinansowania przedsięwzięć promocyjnych, pozwalających na przekazanie informacji związanych z realizowanym projektem, ale co ważniejsze, by dzięki przekazanym informacjom zachęcać wszystkich zainteresowanych do korzystania z produktu, który powstał w wyniku podjętej inicjatywy. W ramach promocji projektu wykonano następujące zadania, wcześniej określone i przyjęte w stosownym harmonogramie przez Instytucję Pośredniczącą:
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na każdej przystani z określeniem nazw miejscowości, map poglądowych z najważniejszymi informacjami dla osób wpływających do przystani oraz logo programu,

Wykonanie filmu oraz spotów promujących turystykę wodną na Odrze oraz miasta partnerskie biorące udział w projekcie, pokazujących atrakcje krajoznawczo – turystyczne, kulturowe itp. Emisja spotów odbywa się  w telewizji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim,
Wykonanie 1000 szt. albumów i 1000 szt. przewodników turystycznych w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej, zawierających historię przystani na Odrze oraz odzwierciedlających teraźniejszość. W przewodnikach umieszczone zostały informacje oraz mapy o najważniejszych produktach turystycznych gmin realizujących projekt,
Wykonanie gadżetów – koszulki i czapki marynarskie z odpowiednimi nadrukami
Opracowanie zmiany stałej organizacji ruchu, wykonanie i zamontowanie znaków drogowych informujących o kierunku dojazdu do przystani oraz odległości,
W wyniku zrealizowanego projektu pn. „Budowa przystani turystycznych na Odrze 
w miejscowościach: Cigacice (Gmina Sulechów), Nowa Sól i Bytom Odrzański – Etap I” uzyskano następujące rezultaty:
	Udostępniono do użytku  3 nowe i nowoczesne bazy turystyczne, do których już dzisiaj zawija wiele jednostek pływających większych i mniejszych

Możliwości stworzenia nowych ofert programowych w zakresie kultury, turystyki 
i agroturystyki,
Powstały nowe miejsca pracy w tym 3 miejsca stałe ( po jednym etacie w każdej przystani) oraz 5 miejsc pracy sezonowej,
- 2 miejsca w Nowej Soli
- 2 miejsca w Cigacicach – Gmina Sulechów
- 1 miejsce w Bytomi Odrzańskim
Aktualnie przygotowywany jest projekt dotyczący realizacji II etapu budowy przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice (Gmina Sulechów), Nowa Sól i Bytom Odrzański.




Rewitalizacja obiektów budowlanych w strefie A miasta Sulechów
	
Program rewitalizacji realizowany jest od 2003 roku. Doskonałym przykładem rewitalizacji obiektów budowlanych w obszarze objętym programem są budynki mieszkalne które taki proces przeszły w latach 2004 – 2007:
	Budynek mieszkalny Plac Ratuszowy nr 13

Budynek mieszkalny Plac Ratuszowy nr 14
Budynek mieszkalny Plac Ratuszowy nr 15
Budynek mieszkalny Plac Ratuszowy nr 29. 
Budynek mieszkalny Plac Ratuszowy nr 30
Budynek mieszkalny Plac Ratuszowy nr 31
Budynek mieszkalny ul. Kopernika 5
Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 2
Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 3
Częściowe odtworzenie nawierzchni granitowej kostki brukowej na Placu Ratuszowym.
Modernizacja oświetlenia ulicznego Placu Ratuszowego – demontaż starych i montaż nowych latarni ulicznych (stylizowanych) wraz z wymianą łączy zasilających.
Ponadto w roku 2002 przeprowadzona została renowacja zabytkowej Bramy Krośnieńskiej (r.b. 1704) oraz konserwacja zachowanych fragmentów miejskich murów obronnych.
Innym przykładem świadczącym o właściwym i skutecznym przywracaniu świetności obiektom budowlanym, jest remont obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Sulechowie (przy ul. Armii Krajowej 51 – dawne Pruskie Królewskie Pedagogium 
a następnie siedziba szkół pedagogicznych).
Podobny, skuteczny proces rewitalizacji przeszedł pałac położony 
w Kalsku – 4 km. od Sulechowa mieszczący obecnie filię PWSZ z Sulechowa
( do roku 1945 posiadłość rodowa rodziny von Sydow).


2.C.1 Wsparcie na rzecz utworzenia organizacji rozwoju lokalnego.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych oraz Promocji Gminy

Dnia 16 października 2007 r. została przyjęta uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie dotycząca utworzenia wspólnie z gminami: Bobrowice, Bojadła, Czerwieńsk, Dąbie, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra oraz przedstawicielami lokalnych sektorów społeczno – ekonomicznych Stowarzyszenia – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”.

Ponadto w ramach współpracy pomiędzy sąsiednimi samorządami podjęto działania pomiędzy Gmina Bytom Odrzański, nowa Sól, Sulechów i Zielona Góra budowy przystani portowych dla turystyki wodnej.

Wspólnie z gminą Czerwieńsk podjęto działania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej między innymi wsie Nietkowice, Sycowice, Będów, Bródki, Brody, Pomorsko, Kije, Mozów.

Bardzo dobrze rozwija się współpraca z Wojewódzkim Zarządem Dróg i Starostwem Powiatowym dotycząca współfinansowania rozbudowy infrastruktury drogowej, chodników 
i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Sulechów.

2.D Promocja i informacja.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych oraz Promocji Gminy

W ramach zadania dotyczącego promocji i informacji podjęto następujące działania:
	nawiązano ścisłą współpracę z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie oraz Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze. Dzięki temu oferty inwestycyjne Gminy Sulechów znalazły się na portalach internetowych tych instytucji oraz w Wydziałach Promocji i Inwestycji naszych ambasad. W Sulechowie miała miejsce konferencja z udziałem przedstawicieli tych instytucji, dotyczyła ona metodologii przygotowywania ofert inwestycyjnych.

	oferty inwestycyjne Gminy zostały umieszczone na portalu internetowym www.ofertyinwestycyjne.pl

	co miesiąc ukazuje się Biuletyn Informacyjny, w którym zamieszczane są informacje oraz zdjęcia z aktualnych wydarzeniach jakie miały miejsce na terenie Gminy Sulechów

	opracowane zostały kompletne oferty inwestycyjne w języku polskim angielskim i niemieckim z mapami poglądowym, niezbędnymi informacjami o terenie, potencjale endogenicznym itp.

	Gminie Sulechów otrzymała tytuł Gmina Fair Play oraz Grunt na Medal

	współpracujemy z Polską Agencją Prasową, a portal informacyjnym Gminy jest na bieżąco aktualizowany, zamieszczane są tam nowe informacje oraz fotografie.

	mamy kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi odpowiedzialnymi za promocję inwestycji w Berlinie, Kolonii, Kijowie

	współpracujemy ze środkami masowej informacji, tj. prasą radiem i telewizją

	we wrześniu br. w ramach promocji projektu budowy portów, wzbogaciliśmy się o nowe albumy, przewodniki turystyczne, film promocyjny oraz spoty reklamowe, które były emitowane w programach regionalnych jak i też centralnych TVP

	w lutym 2008 roku oferta Gminy Sulechów prezentowana będzie w przedstawicielstwie Polski w Brukseli w ramach przygotowywanej przez Sejmik Województwa Lubuskiego misji gospodarczej

	aktualnie tworzony jest kompleksowy program promocji gminy, będzie on przewidywał konkretne działania związane z promocją ogólną, gospodarczą, turystyczną, społeczną.



3.A.1 Aktywizacja działalności Sulechowskiego Domu Kultury oraz Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.
jednostka odpowiedzialna – Sulechowski Dom Kultury; Ośrodek Sportu i Rekreacji


     Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w zakresie swojego działania oraz w zadaniach statutowych obejmuje m.in. organizację imprez sportowych, koordynację w ramach Mistrzostw Sulechowa oraz realizację Kalendarza Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, 
w dyscyplinach uprawianych w naszej gminie. Są to gry zespołowe: piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna. 
Z dyscyplin indywidualnych największym powodzeniem cieszą się: biegi przełajowe, lekka atletyka, turnieje szachowe, tenis stołowy, badminton.

W zawodach ośrodkowych biorą udział takie szkoły jak:
Szkoły podstawowe:
	Zespół Szkół w Sulechowie,

SP – 1 w Sulechowie,
SP w Cigacicach,
SP w Bukowie,
SP w Kijach,
SP w Brodach,
SP w Kalsku
oraz Szkoły Podstawowe w Babimoście, Kargowej, Nowym Kramsku, Podmoklach, Trzebiechowie i Bojadłach.

Gimnazja:
	Zespół Szkół w Sulechowie,

	Gimnazjum nr 2 w Sulechowie,

Gimnazjum w Pomorsku,
Gimnazjum w Trzebiechowie,
Gimnazjum w Bojadłach,
Gimnazjum w Kargowej,
Gimnazjum w Babimoście.
     Ogółem w ciągu roku uczniowie w/w szkół uczestniczyli w bardzo dużej ilości imprez sportowych zajmując w poszczególnych etapach dobre lokaty. 
Oprócz bardzo licznego uczestnictwa w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży Ośrodek Sportu 
i Rekreacji przeprowadził szereg imprez sportowo – rekreacyjnych. Zorganizowano IV Przedszkoolimpiadę dla 6-latków – dzieci przedszkolnych. W czasie ferii zimowych była duża oferta zajęć sportowych we wszystkich szkołach, hali sportowej oraz hali w Jednostce Wojskowej w Sulechowie. 
     W okresie wakacji letnich odbywały się liczne zajęcia na boiskach przyszkolnych. Dużą popularnością cieszy się Liga wakacyjna w piłce nożnej, Letnia szkoła szachowa. Podczas Dni Sulechowa również odbywały się różne imprezy sportowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Sulechowie wraz z grupą rowerową SuGrO był organizatorem IV Crossu rowerowego 
o Puchar Burmistrza Sulechowa, imprezy wojewódzkiej Ośrodków Specjalnych, gdzie cyklicznie się odbywa co roku na stadionie miejskim. Na stadionie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn OSP. Współpracujemy z Klubem Wędkarskim
”KLEŃ”. Kontynuujemy rozgrywki Ligi amatorów w piłce nożnej, które odbywają się od miesiąca października do marca roku następnego. Współpracujemy z nauczycielami ze szkół w gminach ościennych, organizując turnieje sportowe według zapotrzebowania spędzania wolnego czasu.
Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji jest bardzo szeroka – dochodzi sprawa organizacji poszczególnych imprez sportowych, dobór odpowiedniej kadry, pełna dokumentacja, współpraca ze Związkami Sportowymi, mediami.

Stadion – basen 
     Administrujemy stadion oraz urządzenia, utrzymujemy w dobrym stanie płyty boisk piłkarskich, gdzie przeprowadzane są rozgrywki Klubu Sportowego „LECH”. Z boisk korzystają okoliczne szkoły w ramach lekcji w-fu. Przeprowadzamy turnieje piłkarskie, zawody lekkoatletyczne. Płyty boisk 
są bardzo eksploatowane, są przygotowywane plany na remont kapitalny stadionu.
Przeprowadzamy stały nadzór, remonty oraz konserwacje pomieszczeń dla zawodników, jak również trybun i całego otoczenia stadionu, bieżni. 
W zadaniach mieści się: koszenie, nawożenie, podlewanie.
Brakuje deszczowni, która byłaby niezbędna do utrzymania odpowiedniej jakości murawy na płytach boisk (wiąże się to z kosztami). Wykonano wymianę ogrodzenia od strony 
ul. Wolsztyńskiej i wzdłuż boiska bocznego, wymieniono (papę) oraz naprawiono dachy
i ocieplono. W przyszłym roku planowane jest ocieplenie budynku głównego na obiektach OSiR.
     
     Poza stadionem administrujemy również pływalnię miejską. W sezonie letnim korzystają z niej liczne rzesze mieszkańców naszej gminy. Po kilku latach intensywnej eksploatacji urządzenia wymagają remontów, jak również należałoby wprowadzić nowe technologie, co poprawiło by obsługę urządzeń niezbędnych w funkcjonowaniu basenu, a przede wszystkim czystość wody oraz otoczenia basenu. Pragniemy zaznaczyć, że plany do budżetu w sprawie poprawy urządzeń są przeprowadzane od roku 2003 ale z negatywnym skutkiem. Wszelkie remonty i zakupy dostosowane są do przydzielonych środków finansowych. 
Każdego roku  wzrastają koszty utrzymania basenu, co nie jest adekwatne do budżetu. Kosztów tych nie można zmniejszyć, ponieważ wyłączenie urządzeń dozujących środki chemiczne grozi zanieczyszczeniem wody. W nowych zadaniach przydzielonych 
w administrowanie przez OSiR są:
- boiska wiejskie
   boisko Buków
   boisko Mozów
   boisko Łęgowo
   boisko Pomorsko
   boisko Kruszyna
- działające stowarzyszenia, Kluby Sportowe
   K.S „Sokół” Kalsk
   K.S. „Mewa” Cigacice
   K.S. „Kijowianka” Kije
   K.S. „Tęcza” Brody
- obiekty sportowe
- port w Cigacicach

W części dotyczącej zadań SDK celów strategicznych do najważniejszych należało:
Oddanie do użytku Zboru- listopad 2007 ( zgodnie z planem i harmonogramem).
	Sulechów zyskuje bazę zapewniającą rozwój działalności kulturalnej, stanowi wizytówkę
	miasta i podkreśla dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu.
	Impreza otwierająca działalność to trzydniowy EUROWEEKEND 2007.
	Współorganizacja  imprez promujących ideę przywrócenia do życia Odry

-	Fils Odrzański,
-	Wojewódzkie Zawody Ratownictwa Wodnego.
	Współpraca z partnerami zagranicznymi

-	Dzień Sportu w Cottbus,
-	Euroweekend 2007 organizowany z partnerami z Cottbus,
-	Jarmark Świąteczny w Rushmoor,
-	Europejskie Spotkania  Młodzieży,
-	Współpraca z partnerami z Anglii i Holandii.
Pozwala to na otwarcie się młodzieży i mieszkańców Sulechowa na sprawy integracji 
europejskiej oraz na wzajemne poznanie własnych osiągnięć i problemów.
	Organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ( największa i najciekawsza impreza w województwie).

Poprzez pozyskanie wielu partnerów, od przedszkolaków do Uniwersytetu Trzeciego
Wieku nastąpiło autentyczne zaangażowanie i integracja środowiska. Dodatkowym
a ważnym punktem promocji wizerunku miasta to relacje ze studia TV w Warszawie.
	Dni Sulechowa, ośmiodniowa impreza kulturalno-rozrywkowa będąca podsumowaniem

i okazją do prezentacji dorobku wszystkich środowisk z regionu.
Należy podkreślić, że tegoroczne Dni Sulechowa zmieniły swój charakter, zmiany
dotyczyły m.in.: 
-	w organizację włączono wiele instytucji, placówek kulturalno- oświatowych, 
      stowarzyszeń, sponsorów, szkół, przedszkoli a to spowodowało integrację
        środowiska lokalnego i uczyniło obchody naszego miast ważnym wydarzeniem
        dla wszystkich jego mieszkańców,
 - program obchodów wzbogacono o nowe imprezy:
       I Sulechowski Zlot Miłośników Motocykli,
       Spotkanie władz miejscowości nadodrzańskich,
 sympozjum z udziałem wykładowców Uniwersytetu Zielonogórskiego i PWSZ 
w Sulechowie.
	Stałe imprezy kulturalne:

- Festiwal Twórczości Młodych,
-	Sulechowski Tydzień Literacki, 
-	Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Wachlarz Wilhelminy”,
-	Warsztaty teatralne, muzyczne i taneczne,
-	Przeglądy muzyczne, teatralne, taneczne, spotkania grup kolędniczych i jasełkowych
-	organizacja koncertów muzycznych.
	Akcja LATO  realizowana w mieście i na wsi.

Cykl imprez w ramach „Bezpieczna Gmina” realizowana przy udziale Radia Zachód
i Policji, obejmująca swoim zakresem całą gminę.
	Aktywizacja środowisk wiejskich poprzez pomoc przy realizacji zajęć kulturalnych,

wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz organizacji dożynek i festynów.
	Praca stałych sekcji zainteresowań i zespołów artystycznych. 

Opieka i inspirowanie działalności UTW.
Promowanie walorów turystycznych naszej gminy oraz hasła „piękna nasza Polska cała”
poprzez organizację wycieczek rowerowych, pieszych i krajoznawczych skierowanych
do wszystkich grup wiekowych .
	Współpraca z innymi miastami, szczególnie z instytucjami z tzw.”trójmiasta”-

     -udział w Winobraniu,                                                                                                                       
     -występy zespołów w Iłowej, Sulęcinie,                                                                                     
     -współpraca z Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie, Kożuchowskim Domem   
      Kultury, WiM BP w Zielonej Górze i Muzeum .
	Aktywna współpraca z mediami: Gazeta Lubuska, Gazeta Polska, prasa lokalna,

Radio Zachód, Telewizja Regionalna owocująca skuteczną promocją naszej gminy.
	Druk wydawnictw o naszym regionie.


W perspektywie następnych lat należy stwierdzić, że oprócz kontynuowania dotychczasowych form działalności kulturalnej i rozrywkowej niezbędne jest wprowadzenie 
dodatkowych inicjatyw promujących naszą gminę.
-	umożliwiania i zachęcania do aktywnego wypoczynku poprzez tworzenie bazy i bogatej
oferty różnych form w tej dziedzinie życia,
-	wykorzystanie Zboru jako centrum kultury,
-	utworzenie profesjonalnej galerii wystawienniczej,
-	rozszerzenie współpracy z partnerami z zagranicy.




3.A.2 Budowa i modernizacja świetlic wiejskich.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami; Wydział Budownictwa i Zamówień publicznych; Sulechowski Dom Kultury


W ramach zadania przeprowadzane są:
	adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Klępsku. Przewidywany koszt umowny 618.039,01 zł. Zadanie w trakcie realizacji - umowny termin zakończenia realizacji do 15.05.2008 r.
	budowa Sali wiejskiej w Kijach spełniająca rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej. Koszt umowny 2.384.089,84 zł. Zadanie w trakcie realizacji - umowny termin zakończenia realizacji do 20.12.2008 r.
	adaptacja i remont budynku po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych na salę wiejską 
i remizę strażacką w m. Brody. Wartość dotychczas poniesionych nakładów to 144.238 zł.



3.A.3 Remonty i wyposażanie szkół.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu


Remonty oraz modernizacje placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów prowadzone są corocznie w szerokim zakresie tak aby możliwe było utrzymanie właściwego standardu bazy.
W roku 2006 na remonty w jednostkach oświatowych przeznaczono kwotę 626 750zł.
W roku 2007 zgodnie z planem wydatków na remonty w oświacie przeznaczono kwotę
1 228 953zł.
Dzięki powyższym kwotom prace remontowe były wykonywane właściwie we wszystkich gminnych placówkach.
Do najważniejszych zadań remontowych wykonanych w roku 2006 i 2007 zaliczyć można:
-modernizację i wymianę instalacji CO, wymianę części stolarki okiennej, remonty sanitariatów, sal lekcyjnych i korytarzy w szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie,
- wymieniono okna, remont dachu, korytarzy szkolnych budynku A, wykonano instalacje CO i wod –kan. W pomieszczeniach socjalnych w Zespole Szkół w Sulechowie,
- wymiana pieca CO, remont pomieszczenia stołówki w Szkole Podstawowej w Bukowie
- wymiana części stolarki okiennej oraz docieplenie budynku szkoły i dachu w szkole Podstawowej w Kalsku
- remont klas oraz wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Brodach,
- wymiana stolarki okiennej, remont części klas, adaptacja pomieszczenia na gabinet pielęgniarski w Szkole Podstawowej w Kijach,
- podłączenie instalacji gazowej gazu ziemnego, wymiana instalacji oświetleniowej, remont części dachu w Szkole Podstawowej w Cigacicach,
- zmodernizowano część instalacji elektrycznej, remont podług w salach dla dzieci
w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie,
- wymieniono część stolarki okiennej oraz drzwi, naprawiono część dachu w Przedszkolu nr 6 w Sulechowie,
- wymieniono część stolarki okiennej, dokonano adaptacji szatni na oddział przedszkolny wraz z wyposażeniem w Przedszkolu nr 7 w Sulechowie,
- wyremontowano korytarze szkolne wraz z wymianą okien i częściowy remontem dachu
w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie 
- wyremontowano salkę ćwiczeń oraz sanitariaty, wymieniono stolarkę okienną
w pomieszczeniach bibliotecznych w Gimnazjum w Pomorsku.
Wszystkie placówki oświatowe otrzymują również środki na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. W chwili obecnej wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez Gminę Sulechów posiadają multimedialne pracownie komputerowe wraz
z dostępem do Internetu. 
Rokrocznie podejmowane są starania o pozyskanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na remonty, modernizacje i wyposażenie placówek szkolnych. W roku 2007 Gmina Sulechów otrzymała kwotę 31 084 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Właściwie utrzymana i wyposażona baza oświatowa staje się doskonałym wyjściem do pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej oraz organizowania zajęć dodatkowych. W roku 2007 pięć jednostek oświatowych uzyskało Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na realizację projektów o charakterze edukacyjnym w latach 2007-2008. Dotację otrzymały Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie, Szkoła Podstawowa w  Brodach, Szkoła Podstawowa w Bukowie, Gimnazjum nr 2 w Sulechowie oraz Gimnazjum w Pomorsku. Wszystkie projekty łącznie opiewają na kwotę 473 791,00 zł.
Przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie wybudowano salę gimnastyczną o wartości 2.537.332,00 zł i nadal konturuje się prace związane z budową boiska, skoczni, bieżni i  parkingu.


3.B.1 Program „Bezpieczna Gmina”.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Spraw Obywatelskich; Straż Miejska

Zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym realizowane są przez instytucje i służby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w tym wiodące: Komisariat Policji, Straż Miejska oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, która wykorzystując nowoczesny sprzęt prowadzi szeroko zakrojone akcje ratownicze na terenie gminy oraz poza jej granicami.
Kontynuacją przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym są cele określone w programie „Bezpieczna Gmina Sulechów” przyjętym do realizacji uchwałą Nr XXXIX/366/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 kwietnia 2006r.
Istotą profilaktyki jest przeciwdziałanie zagrożeniom, których wystąpienie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje się wysoce prawdopodobne. Realizowane zadania zapobiegawcze mają szczególne znaczenie dla osiągnięcia założonych celów związanych 
z poprawą stanu bezpieczeństwa.

	Realizując zadania podjęte w ramach programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” przez Komisariat Policji w Sulechowie wykonano następujące działania:
	z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:
	przeprowadzono akcję „Minimałolat” – legitymowanie nieletnich przebywających 
w porze nocnej bez opieki oraz w miejscach, gdzie mogą stać się ofiarą przestępstwa;

zrealizowano program „Bezpieczne Gimnazjum” –ograniczenie zjawisk patologicznych w tym uzależnień, włączono do tych działań wszystkich uczniów gimnazjów z terenu gminy;
podjęto działania „Gimbus Patrol” – ograniczenie zjawisk kryminogennych wśród dzieci i młodzieży, uczestniczyli w tym wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów;
realizowany jest program prewencyjny „Lupo”- program dziewięcioletni mający na celu uczestniczenie w procesie wychowania młodego pokolenia polegający na działalności profilaktycznej i prewencyjnej, podwyższającej świadomość.
	z zakresu poprawy bezpieczeństwa w mieście i na terenie gminy:
	comiesięczne działania „Trzeźwość” – polegające na eliminowaniu nietrzeźwych uczestników ruchu;
 comiesięczne działania „Pieszy” – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pieszych;
comiesięczne działania „Prędkość” – eliminowanie kierujących nieprzestrzegających ograniczeń prędkości;
kontrolne działania prewencyjne „Bezpieczne Miasto” – zapobieganie zjawiskom kryminalnym i chuligańskim, ujawnianie i rozpoznawanie grup z innych powiatów oraz z innych województw;
kontrolne działania „Jednoślad” – zwiększenie bezpieczeństwa na drogach osób korzystających z jednośladów, zmniejszyła się ilość zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów;
comiesięczna akcja „Pasy bezpieczeństwa” – działania prewencyjno-represyjne zwiększające bezpieczeństwo na drogach i ograniczające ilość ofiar w zdarzeniach drogowych;  
coroczna akcja „Choinka” – działania zapobiegające nielegalną wycinkę drzew;
sezonowa akcja „Kłusownik” – działania ograniczające kłusownictwo;
sezonowa akcja „Działkowiec” – działania ograniczające ilość zdarzeń na terenie ogrodów działkowych.
c) z zakresu współpracy z samorządem, placówkami oświatowymi, Strażą Miejską, zarządem ogrodów działkowych, strażą rybacką, WOPR-em oraz społeczeństwem zorganizowano szereg spotkań z młodzieżą szkolną oraz  ze społeczeństwem.
Dzięki wymienionym działaniom i akcjom osiągnięto lepsze wyniki kryminalne 
i prewencyjne mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. 
W prowadzonych postępowaniach ustalono więcej osób podejrzanych oraz zatrzymano więcej sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Ujawniono i represjonowano więcej wykroczeń porządkowych z kategorii najbardziej uciążliwych dla mieszkańców.
Duży wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców miasta ma zainstalowany w roku 2005 system monitoringu wizyjnego. Na budynku ratusza umieszczone są trzy punkty kamerowe co umożliwia obserwację Placu Ratuszowego oraz wlotów ulic prowadzących do niego. Zadaniem systemu monitoringu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz nadzór, zwłaszcza  w godzinach nocnych nad położonymi przy placu obiektami handlowymi. Dodatkowo system umożliwia, między innymi wykrywanie źle zaparkowanych pojazdów (z możliwością odczytu numerów rejestracyjnych). System umożliwia nadzór stref objętych kontrolą w czasie rzeczywistym oraz odtwarzanie zdarzeń zarejestrowanych w przyszłości.
Centrum monitoringu miejskiego zlokalizowane jest w Komisariacie Policji w Sulechowie ul. Konopnickiej 15. Obsługę merytoryczną systemu monitoringu zapewnia Policja 
w ramach swojej działalności.  
W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy systematycznie będzie się dążyć do rozbudowy sieci monitoringu miejskiego. 

Straż Miejska w ramach programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”  wnosi duży wkład 
w bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez wykorzystanie  fotoradaru egzekwując od użytkowników dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym, kontrolując pojazdy zaparkowane w niedozwolonych miejscach oraz w miejscach przeznaczonych dla pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne oraz przez spotkania z młodzieżą szkolna i przedszkolakami. Duży nacisk Straż Miejska nakłada na bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Realizuje to zadanie we wspólnych patrolach z Policją oraz Żandarmerią Wojskową. Patrole wspólne jak i wystawione tylko przez SM kontrolują miejsca szczególnie narażone na wykroczenia oraz przestępstwa tzw. „czarne punkty” 
w mieście - jest to typowa prewencja tych miejsc. Straż Miejska na bieżąco podejmuje interwencje dotyczące wykroczeń i przestępstw zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Sulechów. 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo na terenie gminy utrzymuje na dobrym, wysokim poziomie wypracowany i sprawdzony w działaniach praktycznych system ratowniczy. Dokonana bieżąca analiza stanu technicznego, organizacji i oznakowania szlaków komunikacyjnych wskazuje, że w dalszym ciągu jest on nieprawidłowy. Dowodem tego są częste, poważne w skutkach wypadki drogowe  na drodze nr 277 na odcinku Sulechów- Skąpe. Powodem tych wypadków jest między innymi brak lub niepełne oznakowanie poziome drogi oraz rosnące drzewa w pasie drogowym.
Sprawność techniczna sprzętu i pojazdów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
i jednostek OSP z terenu gminy jest utrzymywana na wysokim poziomie, a wszelkie awarie sprzętu usuwane są niezwłocznie, dzięki czemu sprzęt i pojazdy są w ciągłej gotowości do działań ratowniczych.
Żandarmeria Wojskowa realizując zadania wynikające z programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” skupiła się głównie na pracy profilaktycznej w środowisku wojskowym 
i wykonuje następujące działania:
-	kontrolowane są pojazdy wojskowe i inne pojazdy prowadzone przez żołnierzy;
-	przeprowadzane są kontrole osób noszących umundurowanie wojskowe pod kontem uprawnień do noszenia munduru;
-	prowadzone są pogadanki z żołnierzami mające na celu zmniejszenie przestępczości i patologii;
-	dokonywane są konwoje osób, mienia wojskowego i dokumentów;
-	zabezpieczane są imprezy masowe;
-	wspólnie z Policją i Strażą Miejską wystawiane są patrole;
-	prowadzi się ciągłą wymianę informacji z Policją w zakresie utrzymania porządku publicznego. 

W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom realizowane są następujące zadania:
	przeprowadza się sondaż na bazie ok.2500 uczniów dotyczący kontaktu młodzieży ze środkami psychotropowymi;
podejmuje się działania wobec osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, 
w których uczestniczy około 500 osób, część z nich podjęła leczenie lub terapię, osoby uzależnione i ich rodziny uzyskały pomoc i wsparcie w walce z nałogiem;
organizowane są spotkania z nauczycielami, rodzicami i młodzieżą  dotyczące przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi;
organizowane są wypoczynki letnie dla  dzieci i młodzieży oraz objęto opieką dzieci w ramach funkcjonowania świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
zorganizowano konkurs na plakat i hasło o uzależnieniach w którym wzięło 60 uczestników i na bazie tego konkursu zorganizowano wystawę zgłoszonych prac.

	Działania placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych na rzecz bezpieczeństwa.

Sulechowski Dom Kultury podjął następujące działania:
-	zorganizowano cykl imprez rekreacyjno-edukacyjnych z udziałem Policji i Radia Zachód. Finał tego cyklu odbył się w Cigacicach z udziałem reprezentacji szkół 
z Sulechowa, Kij, Pomorska, Bukowa, Brodów i Cigacic;
-	organizowano rajdy rowerowe;
-	przeprowadzono konkursy plastyczne nt. „Wypoczywaj bezpiecznie” oraz na logo programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”;
-	organizowano spotkania edukacyjne pn. „HIV”;
-	przeprowadzono cykl działań w ramach „Zimowych – Bezpiecznych Ferii Zimowych” oraz „Bezpiecznych Wakacji”;
-	zorganizowano szereg imprez rekreacyjno-edukacyjnych w Klępsku, Kijach, Kruszynie, Mozowie, Pomorsku, Górzykowie, Cigacicach, Krężołach i Obłotnie;
-	powołano do życia nowe formy zajęć pozalekcyjnych: sekcja fotograficzna, sekcja literacka, szkółka gitarowa.
We wszystkich imprezach organizowanych przez Sulechowski Dom Kultury nie zabrakło elementów programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży realizuje szereg imprez m.in.:
-	wyścig rowerowy MTB o Puchar Burmistrza ;
-	minimistrzostwa świata „Mundial 2006”;
-	turniej szachowy;
-	turniej Miast i Gmin – udział wzięło około 9000 osób;
-	turniej piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka –  udział wzięło 340 osób;
-	w ramach „Akcji lato”: turniej piłki nożnej, „Letnia liga piłki nożnej”, „Letnia szkoła szachowa”, turniej piłki siatkowej-plażowej, kurs na młodszego ratownika - razem uczestniczyło około 1000 osób;
-	Lubuska Olimpiada Młodzieży – uczestniczyło około 400 osób. 
Placówki oświatowe podejmowały szereg działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, między innymi:
-	przeprowadzały zajęcia wychowawcze, promujące zdrowy tryb życia, a także na temat agresji i przemocy, uzależnień, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i bezpiecznego korzystania z internetu;
-	organizowały konkursy plastyczne oraz konkursy wiedzy związane z tematyką zdrowia, uzależnień, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy;
-	przeprowadzały wśród uczniów ankiety na temat bezpieczeństwa w szkołach 
i tworzyły mapy niebezpiecznych miejsc w poszczególnych placówkach;
-	analizowały frekwencję i na bieżąco informowały rodziców o ewentualnych zagrożeniach, wynikających z opuszczania zajęć, kontrolowały obecność uczniów 
w świetlicach i czytelniach w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych;
-	tworzyły systemy bezpieczeństwa np. „Skrzynka zaufania” funkcjonująca 
w Gimnazjum w Pomorsku - za jej pośrednictwem uczniowie informowali 
o przypadkach przemocy;
-	nauczyciele byli szkoleni w zakresie bhp, udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyki zdrowia i uzależnień;
-	w placówkach oświatowych wprowadzono monitoring;
-	wymieniano informacje o uczniach, współpracowano z pedagogami innych placówek na terenie gminy;
-	organizowano spotkania z przedstawicielami instytucji mającymi wpływ na bezpieczeństwo w szkołach, a także z osobami zajmującymi się problematyką zdrowia psychicznego i uzależnieniami;
-	stworzono atrakcyjne formy zajęć dla dzieci i młodzieży, również zajęć pozalekcyjnych;
-	w większym stopniu angażowano rodziców w sprawy poszczególnych placówek;
-	organizowano szkolne wycieczki rowerowe, w trakcie których uczniowie poznawali i doskonalili zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;
-	przeprowadzono obowiązujące przeglądy budynków, pomieszczeń i placów zabaw.  
Organizacje pozarządowe również włączyły się w realizację zadań w ramach programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” i tak: ZHP zorganizował  z udziałem Policji „Turniej Zebra” dla dzieci klas I-III szkół podstawowych poświęcony bezpieczeństwu na drogach, natomiast WOPR zorganizował zabezpieczenie na wodach Odry i Obrzycy osób kąpiących się oraz uczestników Flisu Odrzańskiego, 
a przed wakacjami przedstawiciele WOPR przeprowadzili w szkołach pogadanki na temat bezpiecznych wakacji nad wodą.
Bardzo dobrze układa się współpraca pomiędzy Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie interwencji wobec przemocy domowej. Dobra współpraca w tym zakresie daje szansę na zwiększenie efektywności i skuteczności działań poszczególnych instytucji.

	Z zakresu ochrony ludności przed skutkami zdarzeń kryzysowych zrealizowano następujące zadania:

-	opracowano i wydano wytyczne Burmistrza – Szefa OC gminy do działalności 
w zakresie OC i zarządzania kryzysowego;
-	została zbudowana radiotelefoniczna sieć alarmowania w ramach systemu RSWS 2000;
-	jeden raz w miesiącu przeprowadzono trening radiowo-telefoniczny przekazywania sygnałów alarmowych;
-	jeden raz w kwartale przeprowadzono głośną próbę syren alarmowych przekazując ustalone sygnały alarmowe;
-	we wszystkich placówkach oświatowo- wychowawczych przeprowadzono po 2 treningi ewakuacji stanu osobowego placówki najczęściej z udziałem służb ratowniczych (Policji, PSP, OSP, Pogotowia Ratunkowego);
-	Gminny Zespół Reagowania oraz służby ratownicze  z terenu gminy brały udział w ćwiczeniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe na bazie zakładu „Rockwool” w Cigacicach;
-	opracowany został Plan ochrony zabytków  na wypadek konfliktu zbrojnego;
-	dokonano zakupu nowego sprzętu: masek MT-213 do magazynu obrony cywilnej oraz worków na piasek i pochodni parafinowych do gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
-	dokonano 2 razy w roku przeglądu stanu utrzymania wałów przeciwpowodziowych rzek na terenie gminy;
-	wdrożono w życie i systematycznie uaktualniano bazę danych o siłach i środkach obrony cywilnej „ARCUS”.

	Z zakresu utrzymania porządku i czystości oraz budowy infrastruktury na terenie miasta i gminy realizowane są następujące zadania:

-	 zgodnie z planem inwestycyjnym na dany rok budowane są drogi w mieście;
-	przeprowadzono wiele remontów ulic i chodników;
-	uzupełniono oznakowania pionowe dróg i ulic na terenie gminy;
-	przeprowadzono roboty związane z usuwaniem awarii w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy;
-	wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych;
-	przeprowadzono wiele remontów dróg gruntowych utwardzonych tłuczniem poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego;
-	prowadzony jest ciągły nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników przez wytypowane firmy; 
-	nadzorowana jest realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w tym wycinka i przycinka drzew przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom”.

Społeczeństwo gminy Sulechów informowane jest o aktach wandalizmu oraz zagrożeniach. Celem tej informacji jest poszerzenie świadomości i zwrócenie uwagi na to co dzieje się w naszym otoczeniu. W każdym numerze „Biuletynu Informacyjnego Miasta 
i Gminy Sulechów” ukazywały się artykuły poświęcone działaniom na rzecz programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”. Również przekazywane są informacje o działaniach służb mundurowych w konkretnych sytuacjach, co ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Reasumując należy stwierdzić, że realizacja programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” ma istotne znaczenie dla prowadzenia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych. Zaangażowanie wielu środowisk w realizację programu przynosi znaczące korzyści przekładające się na poprawę bezpieczeństwa oraz wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie umiejętności korzystania z profilaktyki, poradnictwa i przeciwdziałania przemocy, ma istotne znaczenie w perspektywie działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na dalsze lata. 


3.C Wsparcie organizacji pozarządowych.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu; Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; 
Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych oraz Promocji Gminy

W latach 2005 - 2007 wspieranie trzeciego sektora odbywało się głównie poprzez udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych, informowanie o bieżących i planowanych kierunkach działań, informowanie o możliwościach pozyskiwania unijnych środków finansowych, a także rekomendowanie podmiotów współpracujących z gminą Sulechów do projektów innych samorządów i instytucji. Dofinansowywanie zadań odbywało się w zakresach, określonych w Programie współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętych w formie Uchwał przez Radę Miejską w Sulechowie:
	ochrony zdrowia,

bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
kultury fizycznej i sportu,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z Kartą Współpracy Gminy Sulechów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego prowadzona jest baza danych organizacji, działających na terenie gminy. Informacje o współpracy oraz podmiotach trzeciego sektora można znaleźć na stronie internetowej bip.sulechow.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. 
Od 2004 roku działa także Gminna Rada Pożytku Publicznego(GRPP) jako organ doradczo-inicjatywny, w której skład wchodzą reprezentanci organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej oraz Urzedu Miejskiego Sulechów. Na przełomie 2006/2007 r. odbyły się wybory na drugą już kadencję rady. Przedstawiciele trzeciego sektora często podkreślają potrzebę
i skuteczność działania GRPP, która wpływa na kształt współpracy z samorządem, a także czynnie uczestniczy w tworzeniu takich dokumentów jak karta czy program współpracy. Członkowie rady sugerują kierunki działań gminy, wskazują na potrzeby organizacji, przedstawiają punkt widzenia trzeciego sektora. Poprzez GRPP odbywają się konsultacje społeczne w kwestiach najważniejszych dla współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Warto zwrócić uwagę, że programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w dużym zakresie realizowane są przez organizacji pozarządowe.
Corocznie dostrzec można zwiększone zainteresowanie współpracą klubów i stowarzyszeń
z lokalnym samorządem, co przejawia się w ilości propozycji przedkładanych Burmistrzowi Sulechowa.
W bazie danych organizacji rejestrowane są nowe podmioty, które swym działaniem obejmują Gminę Sulechów co świadczy o wzroście aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Gminy.



***





Strategia jest dokumentem, który wyznaczył zasadnicze kierunki zamierzeń Gminy Sulechów. Podlega on również możliwości dokonywania zmian, które corocznie podczas uchwalania budżetu gminy są przez Radę Miejską modyfikowane.
W przypadku zagrożenia lub wystąpienia konieczności dokonania zmian w strategii rozwoju gospodarczego przewidzianej na lata 2005-2015 można powołać zespół składający się 
z radnych, pracowników urzędu i mieszkańców gminy do jej aktualizacji.

Należy stwierdzić, że analiza poszczególnych zadań zapisanych w strategii pozwala ocenić, że działania gminy są zgodne z założonymi celami.
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