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

za okres 2008-2010


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.
Opracowywanie mpzp stanowi koszty własne  gminy. 
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
7,5

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
42.
XIV/173/2007 z dnia 18.12.2007 r.
Mpzp obr. Krężoły( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 8 poz. 218 z dnia 24.01.2008r.)
350
Zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa 
43.
XXIII/282/2008 z dnia 21.10.2008r.
Mpzp obr 2 m. Sulechów cz. obr. Kruszyna  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 137,poz.2192 z dnia 22.12.2008 r)
48
od ul. Odrzańskiej do nowej obwodnicy
zabudowa mieszkalna i mieszkalno-usługowa
44.
XXIII/283/2008 z dnia 21.10.2008r.
Mpzp cz. obr. Obłotne (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 137,poz.2193 z dnia 22.12.2008 r)
65
za obwodnicą
zabudowa mieszkalna i mieszkalno-usługowa
45.
XXIII/284/2008 z dnia 21.10.2008 r.
Zmiana mpzp  Brzezie k. Sulechowa  i obr. 1- ul. Rozwojowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 137,poz.2194 z dnia 22.12.2008 r.)
9

Zabudowa rzemieślnicza
Ul. Rozwojowa
46. 
XXIII/284/2008 z dnia 21.10.2008 r
Zmiana mpzp obr.1 m. Sulechów ul. Przemysłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 137,poz.2194 z dnia 22.12.2008 r.)
0,3

47.
XXIII/284/2008 z dnia 21.10.2008r.
MPZP obr. 2 m. Sulechów, obr. Cigacice, obr. Górzykowo(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 137,poz.2194 z dnia 22.12.2008 r.)
30,8

48.
XXIII/284/2008 z dnia 21.10.2008r.
Zmiana mpzp obr. Brzezie k. Sulechowa(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 137,poz.2194 z dnia 22.12.2008 r.)
2,4

49.
XXXV/399/2009 z 15.09.2009 r.
Zmiana Mpzp obr. Nowy Świat
( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 131, poz. 1759 z 25.11.2009r.)
2,0
Teren przy rondzie WOH
50.
XXXV/399/2009 z 15.09.2009 r
Mpzp obr. 2 m. Sulechów
( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 131, poz. 1759 z 25.11.2009r.)
0,5
Teren przy rondzieWOH
51.
XXXV/403/2009 z dnia 15.09.2009 r.
Mpzp obr. Kalsk ( Dz. Urz. Woj. Lubskiego Nr 124, poz. 1587 z dnia 13.11.2009 r.) 
85
Zabudowa mieszkaniowa
52.
XXXII/368/2009 z dnia 16.06.2009 r.
Mpzp obr. 2 m. Sulechów ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 92, poz. 1250 z dnia 13.08.2009 r.)
0,5
Ul. Odrzańska teren przy Kościele- lecznicy
53. 
XXXV/401/2009 z dnia 15.09.2009 r.
Zmiany mpzp Osiedle Piastów( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 131, poz. 1760 z dnia 25.11.2009 r.)

6,6
Ul Odrzańska 
i ul. Południowa Inter Marche WOH
54.
XXXV/397/2009  z dnia 15.09.2009 r.
Mpzp obr. 1m. Sulechów  ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 129, poz. 1702 z dnia 20.11.2009 r.) 
1,5 

Ul. 31-ego Stycznia – Brzozowa WOH
55.
XLVII/508/2010 z dnia 17.08.2010r.
Mpzp Obr. Obłotne (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 102, poz. 1516 z dnia 02.11.2010 r.)

32


56.
LI/529/2010 z dnia 19.10.2010 r.
Mpzp Krężoły, Kruszyna Obr. 2 
(teren planu Brzozowej Górki)
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 123, poz. 1968 z dnia 
29.12.2010 r.)
89

58.
XLIX/511/2010 z dnia 21.09.2010 r. 
Mpzp obr. 3, Brzezie k. Sulechowa, Mozów, Kije
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 123, poz. 1953 z dnia 
29.12.2010 r.)
185
Teren po zachodniej stronie drogi nr 3 od północy ograniczony drogą do Skąpego
59.
0007.37.2011 z dnia 15.02.2011 r. 
Mpzp Obr. Kruszyna dz. 1/26, 1/6 i 1/25
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 51, poz. 956 z dnia 05.05.2011 r.)
11
Teren między drogami S3 i powiatową do Cigacic



Σ = 3.584,35 ha



Wszystkie projekty  planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany już obowiązujących planów , a także projekty zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów opiniowane są przez  Gminną Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną powołaną zarządzeniem nr 0151-301/2008 Burmistrza Sulechowa  z dnia 03 wrzesnia 2008 r.  W skład Komisji wchodzą: 
	Damian Stachowiak –przewodniczący,

Jolanta Wyrwa – sekretarz,
Piotr Boberski,
Antoni Drozd,
Jan Rerus,
Bogdan Rogóż.
           
Średni koszt opracowania 1 ha mpzp w 2008 r. 400 zł. 
Średni koszy opracowania 1ha mpzp w 2009 r.550 zł. 

Proces planowania przestrzennego jest procesem ciągłym. Prowadzone analizy dotyczą całej Gminy, w tym obszarów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Należy stwierdzić, że posiadane przez gminę aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiają planowane i racjonalne zagospodarowanie przestrzenne, utrzymanie ładu przestrzennego, ochronę środowiska i rozwój gospodarczy gminy.



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 Gmina Sulechów wykonała:
	kanalizację w Kalsku; łączny koszt realizacji 1.731.398,82 zł; prace zakończono 
w 2008 r.;

kanalizację w Brzeziu k. Sulechowa (ul. Wiejska, Lema, Słowackiego); łączny koszt realizacji  587.321,23 zł; prace zakończono w 2009 r.;
kanalizację w Sulechowie (część ul. Kwiatowej); łączny koszt realizacji 245.661,97 zł; prace zakończono w 2010 r.;
	kanalizację w części ul Odrzańskiej w Sulechowie wraz z tłocznią ścieków. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W ramach zadania spółka SuPeKom wykonała:
-  kanalizację w Kalsku (odcinki nie realizowane przez Gminę); łączny koszt realizacji 233.887,10 zł; prace zakończono w 2008 r.
-	kanalizację w Brzeziu k. Sulechowa (ul. Mickiewicza, Matejki, Wyspiańskiego, Chełmońskiego); łączny koszt realizacji 293.770,49 zł; prace zakończono w 2008 r.
-	kanalizację wraz z przepompowniami w Cigacicach , Górkach Małych, Górczykowie, Nowym Świecie; łączny koszt realizacji 6.045.086,15 zł; prace zakończono w 2011 r.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brody, Pomorsko, Mozów, Kije oraz czterech miejscowości leżących w Gminie Czerwieńsk. 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.


W zakresie zgodności strategii z planowanymi zamierzeniami przesunięciu winno ulec zadanie budowy kanalizacji obejmującej wsie Łęgowo, Klępsk, Okunin.
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:

- w 2008 roku

Opis realizacji
Koszt realizacji 
w zł
Ocena realizacji
Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Klępsku
643 976,63
Wykonano następujące roboty: prace fundamentowe, wymianę stolarki okiennej, remont posadzek z wykonaniem podkładów, postawienie ścianek działowych, wymianę instalacji c.o. i wod.-kan. (częściowo), prace technologiczne w kotłowni, roboty demontażowe. Adaptacja budynku pozwoliła na wyodrębnienie sali spotkań, zaplecza kuchennego, pomieszczenia dla dzieci, sanitariatów, odnowiono elewację oraz został wyremontowany dach. W ramach wyposażenia sali wiejskiej w Klępsku zakupiono: meble kuchenne, stoły i krzesła, artykuły gospodarstwa domowego, dozowniki do mydła, pojemniki na ręczniki i papier toaletowy, lustra i wieszaki. Zakupiono i zainstalowano zestaw nagłośnienia sali.
Budowa sali wiejskiej  w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej  
1 691 356,08
Wykonano następujące roboty: prace fundamentowe, roboty murowe, montaż stolarki okiennej, wykonanie podkładów pod posadzki, wykonanie ścianek działowych, wieńców, konstrukcji więźby dachowej. Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 2.11.2008r. tj. budynek wysoki - sala sportowa, budynek niski - socjalny, zaplecze oraz kotłownia, wykonano również utwardzenie placu.
Dostarczono sprzęt sportowy do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, drabinki gimnastyczne, zestaw do skoku w zwyż, wyposażenie szatni, trybuny teleskopowe, siatki ochronne i osłonowe oraz kotary grodzące.
Zostało zakupione wyposażenie zaplecza sali, w tym m.in. zestaw mebli kuchennych, sprzęt gospodarstwa domowego, stoły i krzesła, wykładziny, zastawa stołowa, wyposażenie łazienek, maszyna do czyszenia podłóg.
Pomoc finansowa Gminy Sulechów (36%) dla Woj. Lub. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Trzebiechów  (wartość całego zadania: 700.000) N    
250 000
W dniu 17.04.2008 r. została zawarta umowa z Województwem Lubuskim w zakresie udzielenia z budżetu Gminy Sulechów pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów-Trzebiechów w miejscowości Sulechów ul. Kruszyna, od km 28+134 do km 28+288,50. Zadanie zostało zrealizowane, a środki finansowe przekazane.
Budowa chodnika przy ulicy Brzozowej w Sulechowie od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Narutowicza z przebudową nawierzchni ulicy, realizacja
835 313,08
Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, odwodnienie drogi, koryta na szerokości jezdni i chodników, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne oczyszcznie nawierzchni drogowej i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr 8 cm oraz o gr. 4 cm, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm oraz o grubości 8 cm, nawierzchnie wjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, montaż obrzeży betonowych 20x6 cm oraz 30x8 cm, regulację włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek telefonicznych. Roboty były realizowane na odcinku ulicy Brzozowej od ulicy Koszarowej do Narutowicza oraz Poligonowej. Zadanie zostało zakończone.
Budowa ulicy Wschodniej w Sulechowie
263 162,85
W ramach umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację urządzeń podziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych pod nawierzchnię drogi oraz zjazdy, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 107,0 mb, krawężników najazdowych 15x22 cm - 495,0 mb, krawężników wystających 15x30 cm - 36,0 mb, krawężników skośnych 15x30 - 4,0 mb, progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 29,60 m2, nawierzchnię drogi i wjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1161,0 m2, odwodnienie drogi. Zadanie zostało zakończone.
Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w  Sulechowie etap: opracowanie dokumentacji projektowej
24 400,00
Opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania umowy nie został dotrzymany. Dokumentację przekazano w stanie kompletnym 
Budowa drogi, ulic: Olbromskiego, Cedry  - od ulicy Odrowąża do ulicy Ptasiej w Sulechowie, etap: budowa chodnika ul. Olbromskiego  
90 984,23
Na podstawie umowy wykonano m.in..: koryta na poszerzeniach jezdni i chodników, warstwy odsączające, warstwy odcinające, podbudowy z kruszyw łamanych, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 713,20 m2, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm w kolorze szarym - 624,0 m2, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym - 242,00 m2. W części zaplanowanej na rok 2008 zadanie zostało zakończone.
Budowa chodnika na ul. Gdańskiej w Sulechowie, I etap: opracowanie projektu
15 860,00
Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 31.10.2008 r. Termin realizacji umowy został dotrzymany.
Budowa parkingu przy                        ul. Okrężnej w Sulechowie,                                   etap: opracowanie projektu
18 056,00
Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 30.10.2008r. Termin realizacji umowy został dotrzymany.
Montaż sygnalizacji świetlnej przy Gimnazjum nr 2   w Sulechowie
13 420,00
Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 31.07.2008 r. Termin realizacji umowy został dotrzymany.
Budowa dwóch zatok autobusowych ul. Odrzańska w Sulechowie (przy kościele, naprzeciw kościoła)
etap: opracowanie dokumentacji + realizacja zatoki przy kościele
110 109,28
Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 31.07.2008 r. Termin realizacji umowy został dotrzymany.
Budowa ciągu pieszego                              ul. Piaskowa i Południowa                         w Sulechowie,                                      etap: opracowanie dokumentacji
17 690,00
Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w dniu 19.12.2008 r. natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę w dniu 22.12.2008r. Termin realizacji umowy został dotrzymany.
Budowa parkingu przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie, działka nr 842/1                        Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
8 479,00
. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 31.12.2008 r. Termin wykonania przedmiotu umowy nie został dotrzymany - naliczone zostały kary umowne zgodnie z zawartą umową.
Budowa parkingu przy ul. Plac Kościelny w Sulechowie, dz. nr 173          Etap: opracowanie dokumentacji projektowej
12 139,00
Prace projektowe zostały zakończone i przekazane w stanie kompletnym w dniu 31.12.2008 r. Termin wykonania przedmiotu umowy nie został dotrzymany - naliczone zostały kary umowne zgodnie z zawartą umową.
Program Europejska Współpraca Terytorialna  Budowa przystani turystycznych na rzece Odrze w miejscowościach:  Cigacice - Gmina Sulechów, Nowa Sól, Bytom Odrzański, etap II                               Zadania pn:                                
● Budowa ciągu spacerowo-jezdnego z oświetleniem oraz wieżą widokową                               ●  Budowa slipu oraz pomostów cumujących dla małych jednostek,                                                                                                            etap: opracowanie dokumentacji projektowej (2007-2008)                                                                     etap: realizacja - 15% udział Gminy ww. zadaniach.                                                      

Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej   
625 029,92
Na dzień 31.12.2008 r. oddano do użytku 2 budynki mieszkalne dla 12 rodzin, w trakcie realizacji jest trzeci budynek dla 6 rodzin.
Kotłownia gazowa dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, projekt i realizacja
307 478,05
Zadanie wykonano
Remonty dróg gminnych , w tym                                                                       

-usługi sprzętem 
106.818,93
Na podstawie zawartej umowy wykonano remonty gruntowych dróg gminnych we wsiach: Nowy Świat, Okunin, Łęgowo, Cigacice, Brody, Klępsk, Brzezie, Kruszyna, Kalsk, Górki Małe, Górzykowo, Kije, Głogusz, Mozów,  Pomorsko, Obłotne oraz remonty dróg na terenie miasta, m.in. w obrębie ulic: Spokojna, Wiejska, Wesoła, Rozwojowa, Magazynowa, Szkolna, Piaskowa, Żurawia. 
-zakup tłucznia
147.917,68
Grys bazaltowy w ilości 1783 t., dostarczono do wsi: Brody, Brzezie, Buków, Cigacice, Głogusz, Górki Małe, Kalsk, Karczyn, Kije, Klępsk, Krężoły, Kruszyna, Leśna Góra, Łęgowo, Mozów, Obłotne, Okunin, Pomorsko oraz do Sulechowa. 
- piasku
1.408,03
Piasek został dostarczony do wsi Kalsk, Klępsk i Cigacice. Na zakup piasku
Remonty cząstkowe - nawierzchni bitumicznych gminnych
219.702,49  
Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenia miasta Sulechowa i wsi: Kalsk, Kruszyna, Górzykowo, Cigacice, Kije, Krężoły, Klępsk, Górki Małe, Głogusz. 
Usługi remontowe w zakresie usuwania awarii na drogach gminnych
15.938,12
wykonano remont barierki na przepuście w m. Brody, remont zarwanego wpustu ulicznego na ul. Brzozowej w Sulechowie, naprawiono obudowę wiaty przystankowej w m. Pomorsko, wykonano remont nawierzchni wokół studzienki telekomunikacyjnej na chodniku gminnym w obrębie os. Konstytucji 3 Maja w Sulechowie, naprawiono uszkodzony słupek przy Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, usunięto zastoisko wody na ul. Magazynowej w Sulechowie, zlikwidowano zastoisko wody i wykonano studzienki ściekowe na ul. Armii Krajowej, Olbromskiego i Sikorskiego w Sulechowie. 
Remont nawierzchni na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Gdańskiej w Sulechowie    
273 657,52
W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, ziemne, montaż krawężników 468m i  obrzeży 30x8 - 213m, nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 402 m2, nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszyw łamanych - 1288 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - 290 m2.  Zadanie zostało zakończone.
Remont chodnika na ul. Gdańskiej, od Al. Wielkopolskiej do ul. Łąkowej w Sulechowie odcinek od Al. Wielkopolskiej do ul. Powstańców Wielkopolskich, odcinek od ul. Powstańców Wielkopolskich
56 307,66
wykonano m.in: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,  montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej - 335 mb,  krawężników 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 39 mb, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 275m2, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej antracytowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 40m2, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych. Ponadto w ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, koryta na poszerzeniach jezdni i chodników, warstwy odsączające i odcinające z piasku, podbudowę betonową, regulację hydrantu, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - 117,75 m2, nawierzchnię wjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - 21,60 m2, montaż krawężników wystających 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 102,30 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 84,0 mb. 
Remont chodnika na ul. Zwycięstwa, na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej w Sulechowie   
12 106,79
W ramach zadania wykonano m.in.:  roboty ziemne, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 119m2, zamontowano obrzeża betonowe na podsypce piaskowej - 154 mb. Zadanie zostało zakończone.
Remont ul. Szkolnej na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Magazynowej w Sulechowie
22 970,77
Na podstawie zawartej umowy wykonano roboty rozbiórkowe, montaż krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki 130 mb, podbudowę betonową o gr. 12 cm - 260 m2, przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej o gr. 10 cm - 260 m2, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm - 45,00 m2.
Remont nawierzchni na ul. Judyma w Sulechowie
89 916,81
Na podstawie ww. umowy wykonano roboty rozbiórkowe, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 220 mb, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej pochodzącej z rozbiórki - 50 m2, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 915 m2. Zadanie zostało zakończone.
Remont chodników na ul. Dąbrowskiego w Sulechowie
84 954,31
Prawa strona. W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 137 mb, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 8 mb,  regulację studzienek telefonicznych - 6 szt., regulację zaworów wodociągowych i gazowych - 16 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o grubości 6 cm na podsypce  cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 434,0 m2, nawierzchnię zjazdów  z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 77,0 m2.
Lewa strona. W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,  nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm na podsypce  cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 260,0 m2, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce  cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 188,9 m2, montaż krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki - 108,0 mb,  montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 136,0 mb. Realizacja zadania została zakończona.
Remont ul. Okrężnej do stawku, nakładka bitumiczna, chodnik w Sulechowie
100 425,13
W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania i na podstawie zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, regulację włazów kanałowych - 10 szt., regulację kratek ściekowych ulicznych - 6 szt., regulację zaworów wodociągowych i gazowych - 2 szt., montaż krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 229,9 mb, oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogi asfaltem - 1260,60 m2, warstwę wiążącą o grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych - 648,22 m2, warstwę ścieralną o grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 1260,60 m2, montaż obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej 126,50 m, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowejo gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 191,04 m2. Realizacja zadania została zakończona.
Remont chodnika ul. Tkacka w Sulechowie
14 845,08
 W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 56,0 mb, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 51,0 mb, regulację zaworu wodociągowego i studzienki telefonicznej, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 127,95 m2, remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm - 32,0 m2. Realizacja zadania została zakończona.
Remont chodnika ul. Koszarowa do ul. Lipowej w Sulechowie
10 338,28
 W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 151,0 mb, regulację studzienek telefonicznych - 3 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o grubości 6 cm na podsypce  cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 115,0 m2. Realizacja zadania została zakończona.
Remont chodnika od 31-go Stycznia do Dworca Kolejowego w Sulechowie
36 037,28
 W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 217,0 mb, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 219,0 mb,  regulację pionową studzienek - 2 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 304,0 m2. Realizacja zadania została zakończona.
Remont chodnika przy ul. Odrzańskiej - Południowej w Sulechowie    
49 877,11
Odcinek I. W ramach zadania wykonano m.in.: nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 329,0 m2,  nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej antracytowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 32,0 m2, ustawiono obrzeża 30x8 cm na podsypce piaskowej - 285,0 mb oraz  krawężniki 15x30cm - 23,50 mb.
Odcinek II. W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, koryta na poszerzeniach jezdni i chodników, warstwę odsączającą, podbudowę betonową, plantowanie poboczy, regulację studzienek telefonicznych - 2 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 83,50 m2, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej z odzysku o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 18,0 m2, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych - 17,0 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 141,80 mb. Realizacja zadania została zakończona.
Remont chodnika ul. Wiejska w Sulechowie
55 415,04
 W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 145,0 mb, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 251,0 mb, regulację zaworów wodociągowych - 3 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 226,0m2, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 202,0 m2, plantowanie i humusowanie gruntu - 110,0 m2. Realizacja zadania została zakończona.
Remont chodnika na Osiedlu Nadodrzańskim, w obrębie stołówki - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
21 623,89
 W ramach zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 236,0 mb, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 34,0 mb,  regulację włazu kanalizacyjnego, regulację zaworu wodociągowego, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm na podsypce  cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 196,0 m2, plantowanie i humusowanie skarp - 350,0 m2. Realizacja zadania została zakończona.
Remont ul. Magazynowej, od ul. Licealnej do ul. Al. Wielkopolskiej w Sulechowie
203 068,83
W ramach zadania wykonano m.in:  roboty rozbiórkowe, ziemne, odwodnienie drogi, remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm - 8,0 m2, remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej - 11,0 m2, koryto na poszerzeniach jezdni i chodników - 1164,0 m2, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1164,0 m2, warstwę odsączającą nawierzchni - 1364,0 m2, montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm - 325,0 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 86,0 mb, regulację pionową urządzeń podziemnych - 15 szt., podbudowę betonową o gr. 20 cm - 1164,0 m2, nawierzchnię jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem - 1164,0 m2, nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej  o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem - 204,0 m2. Realizacja zadania została zakończona.
Remont drogi w Głoguszu
39 995,98
Na podstawie umowy wykonano m.in.: roboty ziemne, odwodnienie odcinka drogi, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, skropienie nawierzchni asfaltem oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-birumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) o gr. po zagęszczeniu 4 cm i nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) o gr. po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni - 550,00 m2. W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.
Remont nawierzchni asfaltowej, dojazd do cmentarza w Sulechowie
61 070,26
W ramach umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, regulację włazów wodociągowych i gazowych - 3 szt., remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mieneralno-asfaltową - 2,90 t, remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 10,0 m2, montaż krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5,0 m, montaż obrzeży betonowych pochodzących z rozbiórki - 4,5 m, oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu i skropienie nawierzchni asfaltem - 1240,30 m2, warstwę wiążącą o grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych - 620,00 m2, warstwę ścieralną o grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 1240,30 m2. Zadanie zostało zakończone.
Remont drogi od ul. 31-go Stycznia do ul. Zwycięstwa
19 262,21
W ramach umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, regulację włazów kanałowych - 2 szt., oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu i  skropienie nawierzchni asfaltem - 267,75 m2, montaż krawężników betonowych - 116,90 m, warstwę profilującą o grubości 3 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych - 267,75 m2, warstwę ścieralną o grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 267,75 m2. W części zaplanowanej i możliwej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.
Remont ulicy Armii Krajowej w Sulechowie na odcinku od skrzyżowania ulic: Kruszyna, Odrzańska, Piaskowa do skrzyżowania z ulicą Łączną
295 328,77
Wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki, obrzeży betonowych, krawężników betonowych wystających 15x30 cm, wykonano regulację urządzeń podziemnych, podbudowy betonowe, frezowanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie nawierzchni z bitumu, skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, nawierzchię wjazdów z kostki  brukowej betonowej o gr. 8 cm, pochodzącej z odzysku - 85,0 m2, wysepkę z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, o gr. 8 cm- 9,60 m2, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm - 34,0 m2, nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1720,0 m2, w tym: warstwę wiążącą z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm, warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm, ponadto wykonano odwodnienie drogi. W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.
Remont chodnika na ulicy Olbromskiego w Sulechowie
88 059,59
W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, ziemne, warstwy odsączające, warstwę odcinającą z piasku, podbudowę z kruszyw łamanych, plantowanie gruntu, regulację zaworów wodociągowych - 6 szt., nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -  530,80 m2, nawierzchnię wjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 159,48 m2, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 158,10 mb, montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm - 60,0 mb, montaż obrzeży  betonowych 30x8 cm - 579,40 mb. W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.
Remont chodnika na ulicy Licealnej w Sulechowie na odcinku od. ul. Chopina do ul. 1 maja - lewa strona
27 880,55
W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, koryto pod chodnik, podbudowę betonową, regulację studzienek telefonicznych - 5 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 227,10 m2, nawierzchnię wjazdu z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 46,70 m2, montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych - 8,10 mb, montaż krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki wraz z wykonaniem ław betonowych - 86,60 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 112,70 mb. Realizacja zadania została zakończona.
Remont części nawierzchni ulicy Krańcowej w Sulechowie
98 846,53
W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, koryto o głębokości 30 cm - 490,77 m2, warstwę odcinającą z piasku o gr. po zagęszczeniu 10 cm - 490,77 m2, podbudowę z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 23 cm - 490,77 m2, nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o gr. 8cm - 364,02m2, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o gr. 8 cm - 126,75m2, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych - 7 szt., montaż krawężników betonowych 15x30 cm wystających wraz z wykonaniem ław na podsypce cementowo-piaskowej - 95,9 mb, montaż krawężników najazdowych 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - 241 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm - 95,9 mb oraz zamontowano słupki stalowe z rur Ø 60 mm z łańcuchem. Zadanie zostało zakończone.
Remont drogi łączącej ulicę Poznańską z ulicą Koszarową w Sulechowie
95 113,29
 Na podstawie umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 218,0 mb, regulację włazów kanałowych oraz zaworów wodociągowych i gazowych - 12 szt., oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 1480,53 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna asfaltowa, o gr. 4 cm - 1480,53 m2. Zadanie zostało zakończone.
Remont części drogi przy Przedszkolu nr 7 na Os. Zacisze w Sulechowie
33 088,64
Na podstawie zawartej umowy wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowę betonową, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm - 85,90 mb, regulację urządzeń podziemnych - 8 szt., oczyszczenie nawierzchni drogowych z betonu - 403,22 m2, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną - 9,20 t, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - 403,22 m2. Zadanie zostało zakończone.
Remont drogi, działka nr 134 w Sulechowie           (wjazd od ulicy Armii Krajowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych)
29 880,97
W ramach umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, regulację urządzeń podziemnych - 5 szt. montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm - 73,15 mb, oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu - 585,39 m2, skropienie nawierzchni asfaltem - 585,39 m2, remont cząstkowy nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi - 1,75 t, warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm - 585,39 m2. Realizacja zadania została zakończona.
Remont chodnika na ulicy Słonecznej w Sulechowie (na odcinku od ulicy Bankowej do ulicy Zwycięstwa)
104 596,09
W ramach umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację zaworów wodociągowych i gazowych oraz kratek ściekowych ulicznych - 22 szt., nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 322,0 m2, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 408,0 m2, montaż krawężników betonowych wystających 15x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 315,0 mb, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 231,0 mb. W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.
Remont części chodnika na ulicy 1 Maja w Sulechowie
18 363,49
W ramach zadania wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację pionową studzienek telefonicznych, zaworów wodociągowych i gazowych - 10 szt., nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej typu bruk lubuski o grubości 8 cm na podsypce cmentowo-piaskowej z wypełnienieniem spoin piaskiem - 69,80 m2, nawierzchnię chodnika z płyt kamiennych pochodzących z rozbiórki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 69,70 m2, montaż krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki - 6 mb, montaż obrzeży betonowcyh 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 162 mb. W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.
Remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Kijach i do sali wiejskiej
22 575,86
Na podstawie zawartej umowy wykonano mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu - 360,0 m2, skropienie nawierzchni asfaltem - 360,0 m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową - 14,42 t, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) - 360,0 m2. Zadanie zostało zakończone.
Remont nakładki bitumicznej na części drogi betonowej na Osiedlu Zacisze w Sulechowie, działka nr 619/7
6 198,01
Na podstawie zawartej umowy na powierzchni 165,0 m2 wykonano: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z betonu, skropienie nawierzchni asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna). Zadanie zostało zakończone.
Remonty wiat przystankowych w gminie
9 989,97
Wyremontowane zostały wiaty przystankowe w miejscowościach: Kije, Głogusz, Okunin, Klępsk, Łęgowo i Górzykowo. W części zaplanowanej do realizacji w roku 2008 zadanie zostało zakończone.
Remont parkingu na Os. Nadodrzańskim w Sulechowie dz. nr 1050/11
65 737,78
Na podstawie umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem - 160,61 m2, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - 642,44 m2, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych - 7 szt., montaż krawężników betonowych 15x30 cm wystających wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 102,3 mb. Zadanie zostało zakończone.
Przebudowa skrzyżowania ulic: Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie                                                            Etap: opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego
34 160,00
W dniu 29.08.2008 r. została podpisana umowa nr BZ.2222-14/08 z  firmą FAST Spółka Jawna Groblewski, Przybylski, Stanisławski, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krętej 9 na opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonawczego dla przebudowy skrzyżowania ulic: Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Uchwałą Nr XXV/323/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Utwardzenie działki na Osiedlu Konstytucji 3 Maja w Sulechowie, działka 1316/1 przy ulicy Armii Krajowej
27 992,14
Na podstawie umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, koryto o głębokości 40 cm - 193,68 m2, warstwę odcinającą z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 193,68 m2, montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 28,5 mb, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych - 2 szt., podbudowę z kruszyw łamanych o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 193,68 m2, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 193,68 m2. Zadanie zostało zakończone.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
274 419,64
Zakres usług obejmował całodobowe usuwanie śliskości zimowej przy użyciu czystej soli zwilżonej roztworem wodno–solnym na jezdniach o nawierzchni utwardzonej w Sulechowie oraz na wskazanych jezdniach dróg gminnych we wsiach, Krężoły, Brzezie k. Sulechowa, Cigacice, Kruszyna, oraz całodobowe odpłużanie jezdni o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i wsi z posypywaniem mieszanką soli z piaskiem a także interwencyjne odpłużanie
Oznakowanie poziome

11 541,30
Wykonano oznakowanie poziomego dróg gminnych na terenie Sulechowa
Oznakowanie pionowe

25 890,11
W ramach zawartej umowy uzupełniono oraz wymieniono zniszczone oznakowanie dróg na terenie miasta oraz wsi

- w 2009 r.

Opis realizacji
Koszt realizacji 
w zł
Ocena realizacji
Pomoc finansowa Gminy Sulechów (40%) dla Woj. Lub. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w  Sulechowie, etap realizacja (wartość całego zadania po przetargu:  957.043)
382 817,00
W związku z otrzymaniem z Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w  Sulechowie", na podstawie § 3 ust. 2 umowy partnerskiej nr 7042-6/07 z dnia 29 lipca 2008 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.12.2008 r., dokonano przelewu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 382 817 zł, na rachunek ZDW.
Budowa i remont drogi gminnej w miejscowości Kalsk Gmina Sulechów
1 955 931,14
Zadanie zostało zrealizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczył robót wykonanych w częsci wsi Kalsk zlokalizowanej po prawej stronie od drogi krajowej nr 3 (relacji Zielona Góra - Gorzów Wlkp), natomiast drugi etap obejmował roboty wykonane na drogach gminnych zlokalizowanych w części wsi zlokalizowanej po lewej stronie drogi krajowej nr 3.
Na podstawie umowy wykonano m.in.: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnię bitumiczną o pow. 927,50 m2,  nawierzchnię drogi z kostki betonowej typu „polbruk” o gr. 8 cm o pow. 8705,01 m2, ograniczoną krawężnikiem betonowym, którego montaż wykonano na długości 3146,27 m, nawierzcjnię chodnika z kostki betonowej typu „polbruk" gr. 6 cm o pow. 1741,50 m2,  obrzeżoną obrzeżami betonowymi, których montaż wykonano na długości 1715,85 m, montaż pionowych znaków drogowych, regulację studzienek pionowych dla urządzeń podziemnych, odwodnienie drogi.
W wyniku rozstrzygnięcia drugiego przetargu nieograniczonego na podstawie zawartej umowy wykonano nawierzchnię bitumiczną o pow. 4400,18 m2, ograniczoną częściowo krawężnikiem drogowym betonowym, którego montaż wykonano na łącznej długości 173,10 m, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej typu „polbruk” o gr. 8 cm, o powierzchni 343,39 m2, obrzeżonrgo obrzeżami betonowymi, których montaż wykonano na długości 204,40 m.
Budowa chodnika na ul. Gdańskiej                     w Sulechowie  etap: częściowa realizacja
45 079,16
Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, koryta, warstwę odsączającą, podbudowę betonową, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, o pow. 341,40 m2, zjazdy z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, o pow. 21,45 m2, zamontowano obrzeża o wym. 30x8 cm na długości 363,80 m oraz krawęzniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na dł. 120,60 m.  
Budowa drogi ul. Wiejska, ul. St. Lema, J. Słowackiego  w Sulechowie, i Brzeziu k. Sulechowa, Etap: opracowanie dokumentacji                                      Zadanie będzie przygotowywane do realizacji z Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011
47 089,49
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu zagosodarowania terenu, projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu, opracowań kosztowych, mapy do celów projektowych lub metrycy lewostronnej do celów projektowych. Prace projektowe są w trakcie realizacji. Uchwałą Nr XXXVIII/441/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Budowa ciągu pieszego ul. Piaskowa i Południowa w Sulechowie
249 307,00
Zakres prac obejmował m.in  roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 15 cm, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni  1610,40 m2, montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm 1342,00 m, montaż bariery drogowej stalowej o dł. 22,00 m, humusowanie poboczy.
Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem od ul. Armii Krajowej do Osiedla Konstytucji 3 Maja w Sulechowie
120 233,23
Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze oraz chodnik z kostki betonowej o gr.8 cm o pow. 584,00 m2, ograniczony obrzeżem chodnikowym o łącznej długości 474,0 m, montaż 9 szt. lamp oświetleniowych wraz z ułożeniem kabla YAKY 4x35 o dł. 229,0 m oraz montaż ogrodzenia panelowego o długości 93,0 m.
Budowa parkingu przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie, działka nr 842/1  
126 050,00
W ramach umowy wykonano m.in.: roboty ziemne, montaż krawężników wraz z wykonaniem ław betonowych, warstwę odsączającą z piasku, podbudowę z kruszywa łamanego, tj. tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu "granit lubuski" o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow. 915,00 m2, montaż znaków pionowych. Wykonano 25 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.
Budowa parkingu przy ul. Okrężnej w Sulechowie
210 048,27
Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowę z kruszyw łamanych, warstwę odcinającą, nawierzchnię parkingu z "bruku lubuskiego" o gr. 8 cm, w kolorze brązowym, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, o powierzchni 550,00 m2, nawierzchnię chodnika z "buku lubuskiego" o gr. 8 cm, w kolorze żółtym, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o powierzchni 304,00 m2, montaż krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na dł. 323,80 m, najazdowych o wym. 15x22 cm na dł. 109,50 m, obrzeży betonowych, o wym. 30x8 cm na dł. 195,00 m,  Zamontowane zostały również kosze na śmieci i ławki parkowe.
Budowa parkingu przy ul. Plac Kościelny w Sulechowie dz. nr 173
95 369,36
Zadanie obejmowało rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie robót ziemnych, profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej granitowej 10x10 cm o pow. 363,50 m2 ograniczonej krawężnikami betonowymi wystającymi.
Zakup wiat przystankowych – ul. Odrzańska w Sulechowie (przy Kościele) oraz przy drodze wojewódzkiej nr 277 relacji Sulechów-Kije
8 000
Wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej, malowanej farbą nawierzchniową, wypełnionej poliwęglanem komorowym zostały zamontowane - przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie (przy Kościele) - wiata o wymiarach: dł. 5,30 m, szer.(głębokość) 1,50 m, oraz przy drodze wojewódzkiej nr 277 relacji Sulechów-Kije - wiata o dł. 2,30m, szer. 1,50 m.
Budowa dwóch zatok autobusowych ul. Odrzańska w Sulechowie (przy Kościele, naprzeciw Kościoła)   
60 878,00
W ramach umowy wykonano zatokę autobusową zlokalizowaną naprzeciw kościoła przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie. Zakres prac obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy betonowej, podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr. 8 cm, w kolorze grafitowym, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - 115,00 m2,  nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm - 24,0 m2, nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej typu "polbruk" o gr. 6 cm - 133,0 m2, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, montaż obrzeży betonowych, krawężników betonowych wystających, najazdowych oraz skośnych, montaż znaków pionowych oraz wiaty przystankowej.
Przebudowa skrzyżowania ulic: Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie,    
34 160,00
Uchwałą Nr XXXVIII/441/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Sulechowie zaakceptowała umieszczenie ww. zadania w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Sulechów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Budowa mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ulicy Piaskowej  
218 147,18
Realizacja robót została zakończona - 3 budynki - łącznie 18 mieszkań o powierzchni użytkowej 690,42 m2 zostały dopuszczone do użytkowania. W ramach zadania zostały również zrealizowane komórki gospodarskie oraz dojścia do budynku i ciągi komunikacyjne z kostki brukowej betonowej.
Rewitalizacja budynku ratusza z kolorystyką (wraz z wymianą polbruku na bruk wokół budynku)  

Dodatkowo w dniu 24.11.2009 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wymianę stolarki okiennej na wieży ratuszowej, wykonanie i montaż krat zabezpieczających kanały wentylacyjne wokół budynku ratusza,  wykonanie i montaż krat zabezpieczających otwory  okienne i wsypy piwniczne, montaż na gzymsach elewacyjnych systemu ochrony przed ptactwem, korektę wysokości kanałów wentylacyjnych, przemurowanie górnej części wsypów piwnicznych.
Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie
974 380,37
Umowny termin zakończenia realizacji zadania ustalono do dnia 31.07.2010 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: H. Sienkiewicza, Wiejska, S. Lema, J. Słowackiego     w Brzeziu k. Sulechowa wraz z tłocznią ścieków  i przykanalikami,
521 753,13
W zakresie określonym do realizacji w roku 2009 roboty zostały zakończone. Efekt : sieć grawitacyjna PVC Ø 200 mm – 1937,60 m, sieć grawitacyjna PVC Ø 160 mm – 325,10 m, sieć ciśnieniowa z rur PE Ø 90 mm o długości 210,9 m, tłocznia ścieków – 1 kpl, wraz z nawierzchnią, ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla 4 miejscowości: Brody, Pomorsko, Mozów, Kije - Gmina Sulechów etap: opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowy
238 054,00
opracowania dokumentacji projektowej prowadzi Gmina Czerwieńsk - prace projektowe trwają.
Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu,  etap: realizacja   
2 146 708,00
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację zadania. Roboty są w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do 30.11.2010 r.
Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy Gimnazjum w Pomorsku  - typu Orlik 2012,  dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki      
1 031 949,12
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację zadania . Realizacja zadania została zakończona. Obiekt został dopuszczony do użytkowania 
Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego  w Sulechowie   etap: realizacja

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację zadania. Umowny termin zakończenia robót został ustalony do 31.12.2010 r. Roboty są w trakcie realizacji. 
Budowa około 20 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 
300 951,00
Początek realizacji zadania
Rozbiórka budynku ul. Armii Krajowej nr 36 w Sulechowie
94 063,30

Remonty dróg i chodników gminnych

- usługi sprzętem
199 994,60
W ramach podpisanej umowy wykonano remonty dróg gruntowych oraz utwardzonych tłuczniem na terenie wszystkich sołectw i miasta Sulechów. Zakres wykonanych robót polegał m.in. na równaniu i profilowaniu dróg oraz wykonaniu robót ziemnych, w tym korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni, wyrównaniu nawierzchni destruktem asfaltowym. 
- remonty nawierzchni bitumicznych

299 995,89
Na podstawie zawartej umowy wykonano remonty nawierzchni bitumicznych dróg, a w tym remonty cząstkowe nawierzchni z cięciem piłą oraz bez zacinania w ilości 3023,56 m2 oraz wykonano  dywaniki bitumiczne - warstwę ścieralną na łącznej powierzchni wynoszącej 2282,35 m2. Remonty wykonano na terenie miasta a także wsi: Brzezie k. Sulechowa, Kije, Kruszyna oraz wyremontowano odcinek drogi łącznej miejscowości Nowy Świat i Górzykowo.
- zakup tłucznia

148 595,79
Na podstawie zawartej umowy wykonano dostawę tłucznia bazaltowego o frakcji od 0 do 31,5 mm w ilości ok. 3.083,54 ton na warunkach "franco" na teren miasta i sołectw Gminy Sulechów. 
- zakup piasku

4 058,21
piasek w ilości 168 ton został dostarczony na ul. Poznańską w Sulechowie, do wsi Kije, Kalsk. 
- usługi w ramach awarii

43 343,65
wykonano na terenie Sulechowa remont nawierzchni w obrębie ul. Dworcowej, naprawiono zarwany krawężnik przy ul. Odrzańskiej, wykonano remont zniszczonych progów zwalniających na ul. Olbromskiego, wyremontowano zniszczony odcinek chodnika przy ul. Przyłącznej - w obrębie przejścia dla pieszych, naprawiono zarwany chodnik przy ul. Sikorskiego, naprawiono zarwany wpust uliczny na drodze wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej oraz wykonano montaż ekranów ochronnych, naprawiono wpust uliczny przy ul. Brzozowej, zamontowano ekrany ochronne na ul. Okrężnej przy budynku nr 15. 
Remont drogi ul. Warszawska w Sulechowie

535 927,89
Zawarta umowa obejmowała wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie stabilizacji gruntu cementem, podbudowy z kruszyw łamanych, montaż 5 szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami, ustawienie krawężników 15x30 cm – 180,0 m, ustawienie krawężników najazdowych 15x22 cm – 173,0 m, ustawienie obrzeży 30x8 cm – 196,0 m, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem – 133,20 m2, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 299,00 m2, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, a w tym kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwy wiążącej – o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm – 2089,00 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwy ścieralnej – o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2078,00 m2. 
Remonty dróg w Głoguszu

35 794,80
 Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in.: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym - tłuczniem, stanowiącym własność inwestora, skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem  na pow. 450,0 m2,  nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę wiążącą) o gr. 4 cm o pow. 450,00 m2,  nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę ścieralną) o gr. 4 cm o pow. 450,00 m2. 

Remonty dróg w Okuninie
35 794,80
. Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in.: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym - tłuczniem, stanowiącym materiał inwestora, skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem  na pow. 450,00 m2,  nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę wiążącą) o gr. 4 cm o pow. 450,00 m2,  nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę ścieralną) o gr. 4 cm o pow. 450,00 m2. 
Remonty dróg w Bukowie

88 081,07
Na podstawie zawartej umowy wykonano m.in.: koryto na poszerzeniu jezdni, podbudowę z tłucznia, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, stanowiącym materiał inwestora, skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem  na pow. 1118,00 m2,  nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę wiążącą) o gr. 4 cm o pow. 1118,00 m2,  nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwę ścieralną) o gr. 4 cm o pow. 1118,00 m2. 
Remonty chodników - ul. Szklane Domy w Sulechowie

25 844,18
Na podstawie zawartej umowy wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę betonową o gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm o pow. 37,20 m2, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow.  27,00 m2, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow. 141,80 m2, montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na długości 91,70 m, montaż krawężników betonowych wystających na dł. 139,50 m, montaż krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm na dł. 16,20 m. 
Remont chodnika ul. M. Konopnickiej (lewa strona od ul. 31 Stycznia) w Sulechowie

43 998,64
Na podstawie zawartej umowy wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszyw łamanych, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow.  75,31 m2, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, o pow. 370,04 m2, montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na długości 277,60 m, montaż krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm na dł. 8,30 m, montaż krawężników kamiennych wystających pochodzących z rozbiórki na dł. 60,80 m, wykonano regulacje pionową studzienek dla urządzeń podziemnych. 
Remont chodnika ul. Brzozowa w Sulechowie od ul. Koszarowej do ul. Wojska Polskiego 
34 916,50 
Wykonano chodnik z kostki „polbruk”, zamontowano krawężnika betonowego drogowego, obrzeży betonowych (chodnikowych), 
Oznakowanie poziome

320,32
Wykonano 21,88 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg gminnych na terenie Sulechowa.  
Oznakowanie pionowe

13 267,37
W ramach zawartej umowy uzupełniono oraz wymieniono zniszczone oznakowanie dróg na terenie miasta oraz wsi: Brzezie k. Sulechowa, Krężoły, Kruszyna, Buków. 
Zimowe utrzymanie dróg

289 449,14
Zakres usług obejmował całodobowe usuwanie śliskości zimowej przy użyciu czystej soli zwilżonej roztworem wodno–solnym na jezdniach o nawierzchni utwardzonej w Sulechowie oraz na wskazanych jezdniach dróg gminnych we wsiach, Krężoły, Brzezie k. Sulechowa, Cigacice, Kruszyna, na łącznej długości ok. 34,40 km oraz całodobowe odpłużanie jezdni o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i wsi z posypywaniem mieszanką soli z piaskiem na długości 3,86 km, a także interwencyjne odpłużanie.
Remonty wiat przystankowych w gminie 

14 820,00
 Na podstawie zawartej umowy wykonano kapitalny remont wiaty przystankowej w Kijach oraz uzupełniono brakujące płyty z poliwęglanu komorowego i blachy w przystankach Klępsk i Kruszyna. 
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do wejścia Urzędu Stanu Cywilnego i zamontowanie krat w oknach USC i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 
65 103,44
Roboty odebrano w dniu 01.12.2009 r. Zadanie zostało zakończone.

- w 2010 roku

Opis realizacji
Koszt realizacji 
w zł
Ocena realizacji
Pomoc finansowa Gminy Sulechów dla Woj. Lub. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie". Wartość całego zadania: ca 800.000.   
290 000,00
W dniu 28.04.2010r. została zawarta umowa nr BZ.7040-2/10 z Województwem Lubuskim, dotycząca wzajemnej współpracy i współdziałania w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie" na rondo, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278. Umowa reguluje warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Na wniosek ZDW po podjęciu w dniu 17.08.2010 r. przez Radę Miejską w Sulechowie Uchwaly Nr XLVII/502/2010 dotacja została zwiększona o 90.000,- zł. Dotacja celowa w kwocie 290 000,- zł. zgodnie z warunkami umowy i aneksu została przekazana na konto Województwa Lubuskiego w miesiącu grudniu 2010 r.
Pomoc finansowa Gminy Sulechów dla Woj.Lub. z przeznaczeniem na współfinansowanie w 50% zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko    N
41 868,00
W dniu 19.03.2010 r. została zawarta umowa z Województwem Lubuskim, dotycząca wzajemnej współpracy i współdziałania w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko". Umowa reguluje warunki udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w formie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 50 % wartości zadania, w kwocie nie większej niż 50 000,- zł. Zadanie zostalo zrealizowane. W miesiącu grudniu 2010 r. została przekazana na konto Województwa Lubuskiego dotacja w wysokości 41 868,- zł zgodnie z warunkami umowy.
Budowa chodnika na ul. Gdańskiej  w Sulechowie  
43 453,96
Efektem wykonanych robót jest chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 203,62m2 oraz 37,86m2 wjazdów na posesje.
Budowa ul. Żurawiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem oraz przepustem do ul. Dr Judyma w Sulechowie.  Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przygotowywane do realizacji z Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011      
         55 732,00
opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu zagospodarowania terenu, projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót, projektu stałej organizacji ruchu, opracowań kosztowych, mapy do celów projektowych lub matrycy lewostronnej do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej. 
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Odrzańskiej w Sulechowie  
8 991,40
Po opracowaniu niezbędnej do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę dokumentacji opisowo-rysunkowej i dokonaniu tego zgłoszenia do Starostwa w wyniku przeprowadzonego postępowania została podpisana umowa na realizację zadania Zadanie zostało zrealizowane 
Budowa 18 mieszkań socjalnych w Sulechowie przy Armii Krajowej
1 223 953,54
Termin wykonania robót został dotrzymany. Roboty odebrano w dniu 06.12.2010 r. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu została wydana w dniu 17.12.2010 r. Efektem realizacji zadania jest 18 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 694,40 m2.
Przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie
878 850,72
Roboty zostały wykonane w terminie Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu została wydana.Efektem realizacji zadania jest kompleks boisk, w tym: boisko do koszykówki i piłki ręcznej oraz 60 metrowa 4-torowej bieżnia jak również skocznia w dal. Wykonane zostało również zagospodarowanie terenu - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu polbruk oraz ogrodzenie i oświetlenie. Zamontowane zostały także trybuny dla widzów - ilość miejsc 124.
Dobudowa do budynku SP w Brodach pomieszczeń  z przeznaczeniem m.in. na magazyn sprzętu sportowego oraz przebudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych.
317 771,58
Roboty są w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania ustalono do dnia 30.04.2011 r.
Modernizacja fragmentów budynku Gimnazjum w Pomorsku, etap: modernizacja dachu głównego i dachów bocznych wraz z instalacją odgromową   
237 782,54
Roboty polegajace na modernizacji dachu głównego i dachów bocznych wraz z instalacją odgromową zostały wykonane w terminie.
Budowa kanalizacji w ul. Kwiatowej w Sulechowie, etap: realizacja wraz z odtworzeniem drogi po kanalizacji K
235 901,97
Termin zakończenia realizacji umowy został dotrzymany. Zadanie zostało zrealizowane, a końcowego odbiotu robót został zakończony w dniu 13.09.2011 r. 5. Zakres wykonanych robót:
1) sieć grawitacyjna PVC Ø 200 mm – 147,25 m,
2) sieć grawitacyjna PVC Ø 160 mm – 35,29 m,
3) studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm systemowe, montowane na uszczelki z kręgiem dennym z dnem pełnym i włazem typu ciężkiego oraz podstawą studni murowaną i betonową – 3 kpl.,
4) studzienki kanalizacyjne systemowe typu ”VAWIN” Ø 315 mm – 8 kpl.,
5) odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni wynoszacej 602,50 m2 i chodników wykonanych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o powierzchni 331,80 m2.
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Odrzańska, Leśna w Sulechowie, etap: opracowanie dokumentacji i studium wykonalności oraz realizacja części kanalizacji od Kościoła do tłoczni przy ul. Południowej K
462 608,00
Roboty są w trakcie realizacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej w 4 miejscowościach: Brody, Pomorsko, Mozów,  Kije - Gmina Sulechów, etap: opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie projektów wykonawczych w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych. Beneficjent zadania Gmina Czerwieńsk   
173 042,74
Etap opracowania dokumentacji projektowej prowadzi Gmina Czerwieńsk - prace projektowe trwają. W miesiącu grudniu 2010 r. zgodnie z warunkami porozumienia i aneksów została przekazana kwota 173 042,74 zł. stanowiąca udział Gminy Sulechów w opracowaniu dokumentacji projektowej.
Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap: realizacja  
2 375 161,84
Roboty są w trakcie realizacji 
Remont budynku sali wiejskiej z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne w Łęgowie wraz z zakupem wyposażenia. Zadanie wnioskowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działanie dot. Odnowy Wsi . Dofinansowanie z UE.                             
87 056,00
Roboty są w trakcie realizacji.. 

Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Brodach                   
72 342,28
Po opracowaniu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę projektu budowlanego, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację tego zadania Roboty zostały zakończone w terminie. Uzyskano pomieszczenia sanitarne dla sali wiejskiej i remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 24,36 m2.
Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie

   17 389 920,23
Budynek parterowy o wymiarach 92,85mx41,18mx9,2m, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej składający się z:
Zespołu basenów (sportowy 312,5m2, rekreacyjny 162,2 m2, brodzik 21,3m2, jaccuzi szt2, sauny szt 2 wraz zapleczem szatniowo – natryskowym oraz pomieszczeniami socjalnymi  obsługi i magazynami.
Zespół odnowy fizycznej (siłownia, fitness, masaż)
Stadion sportowy
W ramach realizacji zadania również:
1) wybudowano boiska do piłki plażowej 
2) zamontowano „piłko chwyty” 
3) dostarczono sprzęt sportowy 
4) dostarczono odkurzacz basenowy 
5) dostarczono elementy wyposażenia stadionu trybuny 5-cio i 2-rzędowe, kabiny dla za-wodników rezerwowych 5
6) wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku basenu na podstawie projektu systemu sterowania i monitoringu klap przeciwpożarowych odcinających na kanałach wentylacji mechanicznej
7) dostarczono i zamontowano 75 m bariery odgradzającej trybuny od płyty stadionu 
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38

928 105,36
Efektem realizacji zadania jest boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 62,0 x 30,0 m oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 32,10 x 19,10 m jak również budynek szatniowo-sanitarny. Boiska zostały ogrodzone ogrodzeniem z bramami i furtkami, a teren oświetlony.

Budowa części parkingu przy kompleksie boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38                       N

137 772,04
W wyniku prowadzonych prac wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 891,30 m2. 

Remonty dróg i chodników gminnych z tego:                                            

- usługi sprzętem 
131 374,18
W ramach umowy wykonano usługi sprzętem obejmujące wywóz śniegu zalegającego na jezdniach w obrębie ulic: Plac Ratuszowy, Sikorskiego, Kopernika, Łukasiewicza, Dębowa w Sulechowie oraz usługi polegające na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych w miejscowościach: Brzezie k.Sulechowa, Kalsk, Brody, Klępsk, Krężoły, Kruszyna, Mozów, Kije, Pomorsko, Nowy Świat, Górzykowo, Górki Małe, Głogusz. Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2010 r. Wartość wykonanych usług to 131 374,18 zł.
- usługi w ramach awarii 

14 869,92
Zakres robót obejmował usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, drobne remonty nawierzchni dróg i chodników, remonty uszkodzonych przystanków autobusowych, rozbiórki małych budowli lub ich części w przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Na podstawie zawartej umowy wykonano na terenie Sulechowa naprawę: zarwanego chodnika przy ul. Plac Ratuszowy, zarwanej nawierzchni jezdni w obrębie ul. Mostowej, chodnika przy ul. Plac Kościelny, muru oporowego i zarwanego chodnika w obrębie ul. Okrężnej, chodnika w obrębie ul .Kamiennej i Przyłącznej, nawierzchni betonowej ul. Żeromskiego, nawierzchni od strony wjazdu z ul. Przyłącznej do sklepu LIDL, nawierzchni z desek na kładce nad rz. Sulechówką oraz remont nawierzchni betonowej w obrębie ul. Judyma, remont uszkodzonej wiaty przystankowej w Górzykowie. 
- zakup piasku 

1 753,87
Piasek został dostarczony na ul. Poznańską w Sulechowie oraz do wsi Okunin. 
- remonty nawierzchni bitumicznych 

232 288,99
Na podstawie umowy wykonano remonty nawierzchni  bitumicznych na terenie Sulechowa oraz wsi: Kruszyna, Krężoły, wykonano remont cząstkowy drogi Nowy Świat - Górzykowo oraz drogi dojazdowej do wsi Dębinki.
Remont chodnika ul. Przyłączna w Sulechowie

56 608,18
Na podstawie zawartej umowy wykonano chodnik oraz wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK o łącznej powierzchni 482 m2. Wartość wykonanych robót to 56 608,18 zł.
Remont drogi ul. Zwycięstwa w Sulechowie

260 000,00
Na podstawie zawartej umowy wykonano remont ulicy Zwycięstwa na odcinku od ul.M.Skłodowskiej do ul.Dąbrowskiego, w tym m.in.: frezowanie nawierzchni bitumicznej - 2007,4 m2, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych - 2171,59 m2, rozebranie i wykonanie nowej nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej - 676,93 m2. Realizacja rzeczowa zadania została zakończona.  
Remont części ul. Dr Judyma w Sulechowie

46 559,71
Na podstawie zawartej umowy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK o łącznej powierzchni 541 m2. Wartość wykonanych robót 46559,71 zł.
Remont części ul. Dr Judyma w Sulechowie w obrębie budynku wielorodzinnego
33 943,96
Na podstawie zawartej umowy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu POLBRUK o łącznej powierzchni 227,52 m2.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych

393 585,87
Zakres usług obejmował całodobowe usuwanie śliskości zimowej przy użyciu czystej soli zwilżonej roztworem wodno–solnym na jezdniach o nawierzchni utwardzonej w Sulechowie oraz na wskazanych jezdniach dróg gminnych we wsiach: Krężoły, Brzezie k. Sulechowa, Cigacice, Kruszyna, na łącznej długości ok. 34,40 km oraz całodobowe odpłużanie jezdni o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i wsi z posypywaniem mieszanką soli z piaskiem na długości 3,86 km, a także interwencyjne odpłużanie. Dodatkowo na podstawie zlecenia znak BZ.II.2222-3/10 z dnia 07.01.2010 r. ww. przedsiębiorstwo wykonało interwencyjny wywóz nadmiaru śniegu zalegającego w obrębie jezdni na ulicach: Sikorskiego, Kopernika, Chopina, Łukasiewicza oraz parkingu w obrębie Placu Ratuszowego w Sulechowie. 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19.11.2010 r. została podpisana umowa w okresie od podpisania umowy do 15.03.2011 r. Zakres usług obejmował całodobowe usuwanie śliskości zimowej przy użyciu czystej soli zwilżonej roztworem wodno–solnym na jezdniach o nawierzchni utwardzonej w Sulechowie oraz na wskazanych jezdniach dróg gminnych we wsiach: Krężoły, Brzezie k. Sulechowa, Cigacice, Kruszyna na łącznej długości ok. 34,42 km oraz całodobowe odpłużanie jezdni o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i wsi z posypywaniem mieszanką soli z piaskiem na długości 5,16 km, a także interwencyjne odpłużanie.
Oznakowanie poziome

6 639,17
W okresie obowiązywania umowy zostało wykonane oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 453,50 m2 
Oznakowanie pionowe

13 240,59
W ramach zawartej umowy uzupełniono oraz wymieniono zniszczone oznakowanie dróg na terenie miasta oraz wsi o wartości 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  

100 000
W dniu 27.05.2010 r. została zawarta umowa z Powiatem Zielonogórskim w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Sulechów pomocy finansowej dla Powiatu w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadań bieżących związanych z remontami dróg i chodników powiatowych na terenie gminy Sulechów tj. remontu skrzyżowania - chodnika oraz wysepki - w obrębie ulic Jana Pawła II, Poznańskiej, 31 Stycznia, Zwycięstwa w Sulechowie, remontu części chodnika na ul. Poznańskiej w Sulechowie oraz remontu części drogi w miejscowości Budków. Na wniosek Powiatu Zielonogórskiego, po podjęciu przez Radę Miejską Uchwały Nr XLVII/509/2010 z 17.08.2010 r., w dniu 23.08.2010 r. został piodpisany aneks do ww. umowy rozszerzający zakres zadań remontowych o remont drogi Krężoły-Buków. Po zakończeniu realizacji ww. zadań dotacja celowa w kwocie 100 000 zł została przekazana na konto Powiatu Zielonogórskiego.

Remonty wiat przystankowych w gminie                

9 955,20
Wyremontowane zostały wiaty przystankowe w Mozowie i Klępsku oraz przy drodze wojewódzkiej relacji Sulechów-Skąpe. 
Remont dróg gminnych w miejscowości Brody, Pomorsko, Górzykowo i Leśna Góra                

915 219,00
Zadanie realizowane było w 100% z dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku. Umowa dotacji nr LUBU/2/RCII/MSWiA/2010 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji została podpisana w dniu 17.09.2010 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.09.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-46/10 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym „SPIDBUD” Daria Krawczyk, Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn na przeprowadzenie remontów ww. dróg gruntowych. Termin wykonania robót ustalony do 10.12.2010 r. został dotrzymany. Wartość wykonanych robót to 915 219,- zł. Zadanie zostało zakończone - końcowego odbioru robót dokonano w dniu 8.12.2010 r. Realizacja zadania obejmowała m. in.:
1) w zakresie remontu drogi dojazdowej do wałów w miejscowości Brody, wykonanie:
a) koryta o głębokości 20 cm - 2000,0 m2,
b) mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2000,0 m2,
c) warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 2000,0 m2,
d) warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 2000,0 m2,
e) dolnej warstwy podbudowy z kruszywa betonowego łamanego  31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm –  2000,0 m2,
f) dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm –  2000,0 m2,
g) górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 15 cm –  2000,0 m2,
2) w zakresie remontu drogi w miejscowości Brody ul. Wschodnia, wykonanie:
a) mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 733,5 m2,
b) dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm –  733,5 m2,
3) w zakresie remontu drogi w miejscowości Pomorsko, wykonanie:
a) koryta o głębokości 10 cm - 2800,0 m2,
b) mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 2800,0 m2,
c) warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 2800,0 m2,
d) dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm –  2800,0 m2,
e) górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 15 cm –  2800,0 m2, 
4) w zakresie remontu drogi w miejscowości Górzykowo, wykonanie:
a) koryta o głębokości 20 cm - 780,0 m2,
b) mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 780,0 m2,
c) warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 780,0 m2,
d) dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm –  780,0 m2,
e) górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 15 cm –  780,0 m2,
5) w zakresie remontu drogi w miejscowości Leśna Góra, wykonanie:
a) koryta o głębokości 20 cm - 900,0 m2,
b) mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 900,0 m2,
c) warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 900,0 m2,
d) wzmocnienia podłoża gruntowego geowłókniną - 900,0 m2,
e) dolnej warstwy podbudowy z kruszywa betonowego łamanego  31,5-63 mm o grubości po zagęszczeniu 50 cm –  900,0 m2,
f) dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 31,5-63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 50 cm –  900,0 m2,
g) górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych 0-31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 30 cm –  900,0 m2.
Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Leśna Góra                
145 850,00
Zadanie realizowane było w 100% z dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku. Umowa dotacji nr LUBU/2/RCII/MSWiA/2010 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji została podpisana w dniu 17.09.2010 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 23.09.2010 r. została podpisana umowa nr BZ.342-45/10 z Przedsiębiorstwem Remontowo-Drogowym „CAPRI-bis” Mateusz Weiss z siedzibą w Zielonej Górze ul. Foluszowa 108 na przeprowadzenie remont drogi. Termin wykonania robót ustalony do 30.11.2010 r. został dotrzymany. Wartość wykonanych robót to 145 850 zł. Zadanie zostało zakończone - końcowego odbioru robót dokonano w dniu 8.12.2010 r. W ramach realizacji zadania wykonano m. in.:
1) skropienie nawierzchni asfaltem – 678,0 m2,
2) nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwy wiążącej), o grubości po zagęszczeniu 6 cm – 495,0 m2,
3) nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwy ścieralnej) o grubości po zagęszczeniu 4 ok. cm – 678,0 m2,
4) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu -  183,0 m2,
5) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 226,0 m2,
6) górną warstwę podbudowy z kruszyw łamanych, o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 226,0 m2,
7) dolną warstwę podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm – 226,0 m2,
8) roboty ziemne, formowania i zagęszczania nasypów, zagęszczania nasypów  – 589,05 m3.
Remont pomieszczeń biurowych II piętro w budynku Ratusza - Urząd Miejski Sulechów
38 851,86
Zadanie zostało zakończone. 

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
2008
2009

2010

Razem
1.
Wymiana stolarki okiennej
45 625,50
40 638,47
12 080,00
98 343,97
2.
Roboty dekarskie
105 511,31
124 903,84
-
230 415,15
3.
Remont balkonów
6 356,90
-
-
6 356,90
4.
Przestawka pieców
27 778,00
23 121,00
9 232,50
60 131,50
5.
Wymiana stolarki drzwiowej
5 779,66
7 848,53
-
13 628,19
6.
Remont instalacji gazowej
42 335,41
25 448,53
-
67 783,94
7.
Malowanie klatek schodowych
33 942,19
-
-
33 942,19
8.
Remont instalacji elektrycznej
24 262,35
23 635,56
-
47 897,91
9.
Remont wc w lokalach
29 577,72
74 436,99
-
104 014,71
10.
Remont instalacji c.o. i elewacji
56 140,68
-
-
56 140,68
11.
Remont budynków mieszkalnych
20 198,85
34 616,05
23 325,96
78 140,86
12.
Bieżące konserwacje i remonty wolnych lokali
136 812,81
132 772,44
83 829,10
353 414,35
13.
Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych
3 723,51
1 322,66
1 476,30
6 522,47
14.
Fundusz remontowy
329 908,36
336 174,86
351 803,48
1 017 886,70
15.
Rewitalizacja
78 740,86
92 849,92
-
171 590,78
Ogółem:
946 694,11
917 768,85
481 747,34
2 346 210,30
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ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA REMONTY
I KONSERWACJE 
ZA OKRES OD 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r.

L.p.

Treść

2008

2009

2010


RAZEM
1.
Fundusz remonty
329 908,36
336 174,86
351 803,48
1 017 886,70
2.
Remonty 
i konserwacje
w tym:
- dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /rewitalizacja/

616 785,75



538 044,89


78 740,86

581 593,99



488 744,07


92 849,92



129 943,86



129 943,86


-



1 328 323,60



1 156 732,82


171 590,78

RAZEM:
946 694,11
917 768,85
481 747,34
2 346 210,30

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW REMONTOWYCH 
I INWESTYCYJNYCH

L.p.

Rok

Kwota

Źródła finansowania

1.

2008

946 694,11


Gmina Sulechów


2.

2009

917 768,85

Gmina Sulechów


3.

2010


481 747,34

Gmina Sulechów

OGÓŁEM:
         
         2 346 210,30

Nakłady na remonty zasobów mieszkaniowych Gminy Sulechów na przestrzeni analizowanego okresu wykazują tendencję spadkową i przedstawiają się następująco:
 - 2008 r.  - wydatkowano kwotę  946 694,11 zł,  
 - 2009 r.  - wydatkowano kwotę  917 768,85 zł, 
 - 2010 r.  - wydatkowano kwotę  481 747,34 zł. 
Kapitalne remonty dachów, wymiana stolarki okiennej, remonty balkonów i rewitalizacje budynków wspólnot mieszkaniowych znacznie poprawiły stan techniczny budynków oraz tym samym wpłynęły na poprawę estetyki miasta.
Z uwagi na fakt, że  poniesione w latach 2008-2010 nakłady na remonty substancji mieszkaniowej nie rozwiązały w całości problemu utrzymania właściwego stanu technicznego administrowanych budynków i lokali, nadal zachodzi potrzeba wydzielania z budżetu gminy dodatkowych środków na realizację koniecznych remontów, co zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.) obciąża właściciela budynku. 
Obowiązek utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego w należytym stanie nakłada również na wynajmującego ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.). 
W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w bieżącym roku  nie realizuje się wniosków lokatorskich w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przestawki pieców kaflowych oraz remontów dachów budynków gminnych.
Przyznane środki finansowe pozwalają jedynie na bieżącą konserwację i usuwanie awarii.
Dalsze ograniczanie środków finansowych na remonty budynków spowoduje, że będziemy zmuszeni wyłączać z użytkowania budynki, które są w bardzo złym stanie technicznym, 
co automatycznie pomniejszy zasób mieszkaniowy gminy.

PODJĘTE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY SULECHÓW w okresie 2008 r. –  2010 r.
       W celu zwiększenia zasobu mieszkaniowego i tym samym poprawy sytuacji mieszkaniowej 
w Gminie Sulechów wybudowano następujące budynki:
- budynki położone w Sulechowie przy ul. Piaskowej 36 f, g, h  - uzyskano 18 lokali socjalnych; 
- budynek położony w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 36 B, C - uzyskano 10 lokali   
   mieszkalnych i 8 lokali socjalnych. 
       Lokale te stanowią samodzielne mieszkania jedno lub dwupokojowe wraz z kuchnią 
i łazienką, które zostały wyposażone w podstawowe urządzenia  niezbędne do codziennego użytku.

Ilość lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Sulechów
oraz ilość rodzin oczekujących na przydział lokalu w latach 2008-2010


Lata

Ilość lokali mieszkalnych 
w zasobach mieszkaniowych Gminy Sulechów

Ilość rodzin zakwalifikowanych do najmu lokali socjalnych i mieszkalnych

2008

847
 - tym lokale socjalne:
156 
w tym nowe socjalne
12

149
 - w tym socjalnych:
118

2009

752
 - w tym lokale socjalne:
161
w tym nowe socjalne
6

119
- w tym socjalnych:
83

2010


726
- w tym lokale socjalne:
165
w tym nowe socjalne
8

127
- w tym socjalnych: 
82 


Obecnie na przydział lokalu oczekuje 215 rodzin, w tym:
	167 rodzin – do lokalu socjalnego (w tym 88 rodziny z wyrokami eksmisyjnymi)

 48 rodzin – do lokalu mieszkalnego. 








Wskazania do najmu lokali mieszkalnych i socjalnych 
w okresie 2008 r. – 2010 r.

L.p.
Wskazania do najmu
2008 r.
2009 r.

2010 r.

RAZEM

1
Liczba wskazań
w tym:
18
8
15
41


a) lokale mieszkalne
9
6
10
25


b) lokale socjalne
9
2
5
16
2
Eksmisje
16
20
21
57
3
Zamiany
16
21
12
49
          RAZEM:
50
49
48
147


Dalsza budowa budynków z lokalami mieszkalnymi i socjalnymi spowoduje, że będzie możliwa realizacja wniosków osób ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy oraz realizacja prawomocnych wyroków eksmisyjnych. 	
1.E.1 Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
jednostka odpowiedzialna – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

NAZWA ZADANIA
OPIS REALIZACJI
KOSZT REALIZACJI
OCENA REALIZACJI
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH
Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
1.E.1
Stworzono warunki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez zobowiązanie przedsiębiorców w zezwoleniach do selektywnego odbioru odpadów oraz bieżące uzgadnianie rodzaju, ilości i miejsca posadowienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Koszt ponosi wytwórca odpadów w ramach zawartej umowy z przedsiębiorcą uprawnionym odbierającym odpady z posesji.
Akcja szeroko zaakceptowana przez społeczeństwo, domagające się stworzenia nowych miejsc zbiórki.
Selektywnie zebrane odpady są przekazywane do odzysku.
System wymaga rozbudowania i ciągłego nadzoru Gminy nad przedsiębiorcami prowadzącymi zbiórkę selektywną.


Zbiórka odpadów w postaci przeterminowanych leków – odstąpiono.

Zmiana uregulowań prawnych w tym zakresie. 


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.

Nieodpłatnie.
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 ekologicznej mieszkańców
1)Pogadanki i prelekcje dotyczące tematyki odpadów, prawidłowego ich gromadzenia i zagospodarowywania, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów prowadzone w przedszkolach i szkołach,.
2) Bieżące kontrole posesji w trakcie których niejednokrotnie mieszkańcy są informowani o konieczności prawidłowego gospodarowania odpadami oraz o konsekwencjach łamania prawa w tym zakresie
3) Prowadzenie pogadanek w przedszkolu i szkole szczególnie w okresie obchodów Dnia Ziemi
-
W ostatnich dwóch latach znacznie wzrosła ilość odpadów komunalnych zmieszanych. Należy przypuszczać, że jest to związane ze wzrostem liczby mieszkańców, którzy   prawidłowo gromadzą i usuwają wytworzone przez siebie odpady komunalne. Należy stwierdzić, że prowadzone kontrole posesji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przyniosły oczekiwany efekt. 
. 


Likwidacja dzikich wysypisk śmieci
W roku 2009 i 2010 zlikwidowano 4 dzikie wysypiska śmieci (Brzezie k.Sulechowa, ul. Łąkowa, Poznańska, Rozwojowa). Łącznie zebrano około 69m3 odpadów
5,7 tys. zł w roku 2009
6,9 tys. zł w roku 2010
Akcja przeprowadzona pomyślnie. 
Konieczny nadzór nad tymi miejscami celem niedopuszczenia do odnowienia się wysypisk.


Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulechów na lata 2011 - 2032

Dotychczas bezkosztowo.
Etap projektu. Program opracowano z uwagi na wymagania przepisów w tym zakresie. Niemniej jednak dokument oczekiwany przez społeczeństwo, wiąże się bowiem z ewentualnym dofinansowywaniem likwidacji pokryć dachowych wykonanych z materiałów azbestowych.


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

Gospodarka odpadami
1.E.2
Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.
Porozumienie międzygminne z dnia 7 czerwca 2006 r. 
Udział: Miasto Zielona Góra,  Gmina Zielona Góra, Gmina Sulechów, Gmina Miejska Czerwieńsk, Gmina Świdnica, Gmina Zabór i Gmina Dąbie
Porozumienie w sprawie wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów poprzez wspólne inwestowanie w modernizacje i rozbudowę składowiska odpadów. 
Cel: Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów w Raculi
Dotychczas bezkosztowo.
Udział finansowy proporcjonalny do liczby mieszkańców. Pierwsza transza w 2011r. w kwocie 826.153,00 zł
Wykonano projekt dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności.
26 stycznia 2011 podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raculi.
Dofinansowanie z WFOŚiGW.


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

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 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 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 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

1. Renowacja i adaptacja obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu.
W okresie tym realizowano ww. projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w ramach Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.3 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Założono, że okres realizacji projektu będzie trwał od 01.10.2007 r. do 30.11.2010 r. (zakończenie rzeczowe). Zakończenie finansowe przewidziano na 31.12. 2010 r. Całkowita wartość projektu: 5.074.172,90 zł, natomiast dofinansowanie 2.537.086,45 zł co stanowi 50 % kwoty wydatków kwalifikowanych.
 	Przedmiotem projektu była pełna renowacja, adaptacja i przebudowa zabytkowego obiektu zamkowego będącego własnością Miasta i Gminy Sulechów na cele kulturalne
i społeczne. Zakres prac obejmował roboty budowlane wewnątrz obiektu, roboty odtworzeniowe w zamku i wieży, roboty instalacyjne, wykonanie elewacji, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu.
Zespół zamkowy jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 548 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków z dnia 30 maja 1963 r. Zamek zlokalizowany jest w północno- wschodniej części miasta lokacyjnego, przylegając do murów miejskich. Zamek wybudowano na sztucznie usypanym wzniesieniu. Do głównej budowli, będącej skrzydłem zachodnim dawnego zamku, przylega od północy wieża nakryta dachem namiotowym. W średniowieczu wieża pełniła funkcję obronną Po jej zachodniej stronie usytuowany jest dawny zbór kalwiński, a po stronie wschodniej budynek Sulechowskiego Domu Kultury.
Po renowacji pomieszczenia zamku przeznaczone będą na: klub dyskusyjny, izbę pamięci, salę bilardową, klub taneczny, pracownię internetową, pracownię plastyczną.

2. Budowa krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego w Sulechowie
To drugi realizowany w tym okresie projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w ramach Priorytet V – rozwój
i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działanie 5.1 - rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej. Okres realizacji projektu: 01.10.2007 r. - 30.09.2010 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 24.648.441,50 zł. Kwota wydatków kwalifikowanych stanowi 24.492.358,45 zł, w tym: środki EFRR 11.998.806,40 zł ( 48,99 % kwoty wydatków kwalifikowanych), środki własne 12.493.552,05 zł.
Przedmiotem rzeczowym projektu była budowa krytego basenu wraz
z zagospodarowaniem terenu, budowa parkingu osobowego, przebudowa stadionu miejskiego wraz z trybunami i boiskiem treningowym wielofunkcyjnym oraz boiskami zewnętrznymi do piłki plażowej. Inwestycja zlokalizowana zostałą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sulechowie. Wybudowany zespół basenowo - rekreacyjny posiada: kryty basen rekreacyjny o pow. 162,6 m 2, basen pływacki 6-cio torowy o pow. 312,5 m 2, brodzik dla dzieci o pow. 21,3 m 2. Dzięki tej inwestycji stworzone zostały nowe miejsca pracy dla 18 osób. Całkowita powierzchnia użytkowa budowanego obiektu basenu wynosi 3.815,04 m 2, kubatura obiektu 26.898,4 m 3, powierzchnia zabudowy 3.050,5 m 2. Długość obiektu basenowego wynosi 92,85 m, szerokość obiektu 41,18 m a wysokość obiektu 9,2 m.
Funkcjonalność obiektu basenowego to:
	zespół basenowy (sportowy, rekreacyjny, brodzik, jaccuzi, sauna) wraz
z zapleczem szatniowo - natryskowym oraz pomieszczenia socjalne i magazynowe, w tym szatnie w systemie indywidualnych szafek ubraniowych z zamykanymi przebieralniami (192 szafki), znajduje się tu m.in. zjeżdżalnia rynnowa z rynną
o średnicy 1 m i długości 35 m z lądowiskiem w niecce basenu rekreacyjnego
o długości 5,4 m, niecki basenowe zaprojektowano w technologii stali nierdzewnej, w hali głównej zamontowano sufity podwieszane o właściwościach akustycznych. 
	zespół odnowy fizycznej (siłownia, fitness, masaż) wraz z pomieszczeniami socjalnymi obsługi i magazynowymi. 

W zespole basenowym może przebywać 68 osób, w zespole odnowy fizycznej 32 osoby. Oprócz tego w zespole obsługi znalazła się kawiarnia na około 30 klientów.
Na dachu basenu znajdują się panele solarne oraz elementy wentylacji. Kolektory słoneczne mają łączną powierzchnię 320 m2 i zapewniają pokrycie potrzeb cieplnych
w okresie maja - lipca na poziomie 280 kW oraz przy zimowych dniach słonecznych na poziomie 100 kW. W obiekcie znajdują się również 4 pompy ciepła z wymiennikiem powietrznym umiweszczonym na dachu i 2 umieszczone w podbasenie o łącznej mocy 178 kW. Zaprojektowana wentylacja zapewnia trójstopniowy odzysk z powietrza wywiewnego ciepła z hali basenu. Odzysk obejmuje ciepło jawne, a przy niskich temperaturach zewnętrznych również część ciepła utajnionego.
Powstająca infrastruktura ma charakter ponad lokalny. Kompleksowość inwestycji daje duże możliwości przyciągania mieszkańców okolicznych gmin, powiatów, działających organizacji sportowych na obszarze województwa, instytucji oraz sektora biznesu. Powstała baza sportowa pozwoli na organizację imprez i zawodów na skalę regionalną i ponad regionalną jako ośrodka atrakcyjnego, konkurencyjnego oraz rozwijającego się na skalę wojewódzką. Z powstałej bazy sportowej będą korzystać nie tylko mieszkańcy i uczniowie szkół, ale również firmy, zakłady pracy, studenci Studium Wychowania Fizycznego PWSZ w Sulechowie oraz żołnierze sulechowskiej Jednostki Wojskowej.


3. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym) w miejscowości Pomorsko.

Okres realizacji projektu: 18.04.2009 - 31.12.2009. Wartość całkowita inwestycji 1.030.217,82 zł, w tym dotacja celowa 333.000,00 zł z budżetu państwa, tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 333.000,00 zł z budżetu samorządu Województwa Lubuskiego.
W ramach programu wybudowano nowoczesne, bezpieczne, ogólnodostępne
i nieodpłatny kompleks sportowo- rekreacyjny. W skład kompleksu wchodzą: boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m (o nawierzchni z trawy syntetycznej), piłkarskie o wymiarach 30 x 50 m (o nawierzchni z poliuretanu) oraz budynek szatniowo - sanitarnym jako budynek systemowo- modułowy. Moduł ten spełnia wymogi funkcjonalne magazynu sprzętu gospodarczo- sportowego, szatni, zespołu higieniczno- sanitarnego, pomieszczenia gospodarza terenu i trenera środowiskowego. Boiska ogrodzono siatką o wysokości 4 m i oświetlono 8. słupami oświetleniowymi. Zakupiono zamontowano piłkochwyty i inne wyposażenie sportowe zgodnie z projektem.
Zrealizowany projekt obejmował roboty budowlano- montażowe oraz dostawę wyposażenia. W zakres robót wchodziło rozebranie istniejącego basenu z zapleczem sanitarnym, ogrodzenia, studni kanalizacyjnej, zbiornika bezodpływowego oraz chodnika
z płytek betonowych. Wykonane zostały również roboty ziemne gdzie m.in. wykonano koryta, podbudowy i wymieniono grunt. Wybudowano ogrodzenie z bramami wjazdowymi
i furtkami, a także nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej betonowej o grubości 6 i 8 cm wraz z montażem obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławach betonowych. Wykonano przyłącze wodociągowe, elektroenergetyczne oraz przykanalik sanitarny wraz ze studnią rewizyjną oraz zbiornikiem bezodpływowym.

Rewitalizacja obiektów budowlanych w strefie A miasta Sulechów
	
Program rewitalizacji realizowany jest od 2003 r. W latach 2007- 2009 rewitalizacji zostały poddane następujące budynki mieszkalne:
- Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego 27
W ramach robót budowlano-remontowych wykonano remont dachu, elewacji wraz 
z malowaniem, remont stolarki, naprawa instalacji elektrycznej oraz ocieplenie ścian 
i malowanie klatki schodowej.
- Budynek usługowo- mieszkalny Plac Ratuszowy 23
(wykonanie elewacji fasadowej budynku.)
- Budynek usługowo- mieszkalny Plac Ratuszowy 3
Zostały wykonane następujące prace remontowe: remont dachu- przełożenie dachówki, przemurowanie kominów w części naddachowej, remont balkonów, remont i malowanie elewacji.
- Budynek usługowo- mieszkalny Plac Ratuszowy 4
(remont dachu- przełożenie dachówki, przemurowanie kominów w części naddachowej, remont balkonów, remont i malowanie elewacji)
- Budynek usługowo- mieszkalny ul. Handlowa 5
(remont więźby dachowej, roboty dekarsko- blacharskie, naprawa elewacji)
- Budynek mieszkaniowy Plac Ratuszowy 7
 Zgodnie z zawartą umową wykonane zostały prace remontowo- budowlane polegające na: osuszaniu ścian, naprawie pęknięć i wzmocnieniu ścian oficyny, naprawieniu konstrukcji dachowej, remont (wymiana) pokrycia dachowego, remont i wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, remont elewacji budynku


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

Wydział pozyskiwania środków unijnych i promocji gminy w ramach zadania dotyczącego promocji i informacji podjął następujące działania:

	nawiązał 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, Hit Samorządowy., Mister Budowy 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.
w lutym 2008 roku oferta Gminy Sulechów prezentowana była w przedstawicielstwie Polski w Brukseli w ramach przygotowywanej przez Sejmik Województwa Lubuskiego misji gospodarczej
utworzony został kompleksowy program promocji gminy, będzie on przewidywał konkretne działania związane z promocją ogólną, gospodarczą, turystyczną, społeczną.
Współpraca z Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Lubuskim Trójmiastem, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, Przedszkolami, Szkołami, Sulechowskim Domem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Biblioteką Publiczną w Sulechowie oraz organizacjami pozarządowymi (m.in. ZHP, ZNP, PCK)
udział w Winobraniu w 2007 i 2008 roku,
w dniach 26-28.05.2009 r. Gmina Sulechów wraz z Urzędem Marszałkowskim Woj. Lubuskiego w ramach Lubuskiego Trójmiasta (Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów) brała udział w targach inwestycyjnych Real Vienna w Austrii. Gmina zaprezentowała swoja ofertę inwestycyjną oraz walory gospodarcze.
Informacje o możliwości inwestowania oraz ulgach związanych z działalnością gospodarczą na terenie Sulechowa zostały przekazane do Ambasady RP w Wiedniu
współpraca w angielską gminą Rushmoor – targi Bożonarodzeniowe (2008 r.).
udział targi turystyczne ZATUR w Drzonkowie w 2008 r.
współorganizator imprezy „Otwarta Zagroda”, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Sulechowa, Flisów Odrzańskich.
w 2008 r. zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami, którego celem było omówienie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez właścicieli firm. 
wydział był organizatorem rejsów po Odrze w 2008 roku.
udział w konkursie Polska Pięknieje.
w dniu 12 października 2009 r. podpisano porozumienie z mołdawskim miastem Criuleni.



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


     Sport  szkolny i rekreacja 
     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, unihokej. 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 Babimost, Kargowa, Nowe Kramsko, Podmokle, Trzebiechów i Bojadła.

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 na przełomie lat 2008/2011 uczniowie w/w szkół uczestniczyli w imprezach sportowych zajmując w poszczególnych etapach wysokie lokaty. 
Oprócz bardzo licznego uczestnictwa w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadził szereg imprez sportowo – rekreacyjnych. W czasie ferii zimowych była bogata oferta zajęć sportowych 
we wszystkich szkołach, hali sportowej w Sulechowie. Zorganizowano 
Przedszkoolimpiadę dla 6 – Latków – dzieci przedszkolnych impreza ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ośrodek Sportu i Rekreacji co roku jest również  Koordynatorem Sportowego Turnieju Miast i Gmin w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w roku 2011na liczbę mieszkańców 26,115 osób liczba startujących była 11,375 osób, daje to 43,55% ogółem ludności w naszej gminie co dało nam trzecie miejsce w kraju a pierwsze w województwie lubuskim w grupie do 40 tyś. mieszkańców.  Podczas Dni Sulechowa  odbywają  się różne imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży. Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z nieformalną grupą rowerową  SuGRo  jest organizatorem  wyścigów  rowerowych  o Puchar Burmistrza Sulechowa, które od roku 2010 wchodzą w cykl Grand prix Kaczmarek Electric MTB oraz w Grand prix  województwa  lubuskiego MTB amatorów. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest organizatorem i koordynatorem Ligi w piłce nożnej i ligi piłki siatkowej dla niezrzeszonych, które odbywają się od m – ca października do m – ca marca roku następnego na halach sportowych. Organizowany jest cykl Turniejów branżowych gdzie uczestniczą zakłady pracy. Na administrowanych obiektach Stadion, bieżnia, „Orlik 2012”, basen organizujemy różne imprezy sportowo – rekreacyjne. W roku 2011 m.in. odbyły się: I Spartakiada – dzieci przedszkolnych, Powiatowy turniej w piłce nożnej, zawody powiatowe w lekkiej atletyce. Rożne imprezy sportowe np.  z okazji Dnia Dziecka, w miesiącach wakacyjnych organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży na w/w wymienionych obiektach. Na basenie organizowane są kursy pływania , na  młodszych ratowników WOPR oraz różne zawody pływackie. Współpracujemy z nauczycielami ze szkół w gminach ościennych, organizując Turnieje sportowe według zapotrzebowania spędzania wolnego czasu. Działalność OSiR jest bardzo szeroka – dochodzi sprawa organizacji poszczególnych imprez sportowych, dobór odpowiedniej kadry, pełna dokumentacja, uaktualnianie stron internetowych, współpraca ze Związkami Sportowymi, mediami. 

Stadion – basen
Od roku 2010 administrujemy nowy  kompleks boisk piłkarskich „Orlik 2012” oraz  nowy stadion, bieżnie, kryty basen kąpielowy.
Z obiektów korzystają Szkoły w ramach zajęć w-fu, kluby sportowe, JW 4408, stowarzyszenia, osoby indywidualne.
Na obiekcie basenu można korzystać z atrakcji basenowych oraz usług tj. siłownia, fitness, masaż.

Port Cigacice
W porcie w Cigacicach odbywają się co roku Otwarte Mistrzostwa Województwa  Lubuskiego w Ratownictwie Motorowodnym. Organizatorem imprezy jest Sulechowska Drużyna WOPR działająca przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sulechowie. W ramach promocji Portu w Cigacicach od dwóch lat bierzemy udział w paradzie z Okazji Dni Morza w Szczecinie, gdzie płyneliśmy łodzią GALARĄ. Prowadzimy kursy na sterników motorowodnych. Od miesiąca maja do października organizowaliśmy rejsy po Odrze i Obrzycy – „Galarą”, co spotkało się z ogromnym zainteresowanie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie administruje:
- Boiska wiejskie
   boisko Buków
   boisko Mozów
   boisko Łęgowo
   boisko Pomorsko
   boisko Kruszyna
   boisko Kalsk
   boisko Leśna Góra
   boisko Kije 
   boisko Brody
 - Współpraca z działającymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi
   K.S. „Lech” Sulechów
   K.S „Sokół” Kalsk
   K.S. „Mewa” Cigacice
   K.S. „Kijowianka” Kije
   K.S. „Tęcza” Brody  
Współpraca z działającymi Stowarzyszeniami
Grupą Rowerową  SuGRo
Sulechowskim Stowarzyszeniem Szachowym
Wodnym  Ochotniczym  Pogotowiem  Ratunkowym
Ligą Obrony Kraju
Akademickim Związkiem Sportowym.

W części dotyczącej zadań SDK celów strategicznych do najważniejszych należało:

W okresie objętym sprawozdaniem liczba stałych grup pracujących w Sulechowskim 
Domu Kultury zwiększyła się, a tym samym zwiększyła się liczba stałych uczestników. 
Powołano nowe zespoły m.in.: 
- młodzieżowe zespoły muzyczne,
- zespół śpiewaczy,
- szkołę słowa,
- młodzieżowy teatr,
- sekcja fotograficzna,
- sekcja filmowa

Wprowadzono również nowe formy pracy:
- lekcje pokazowe- prowadzone był m.in. przez;
   OLGĘ RUSINA, JANA POPISA, ZBIGNIEWA RAUBO, KRYSTYNĘ   DOMAŃSKĄ,
- konfrontacje taneczne o zasięgu ogólnopolskim.

Dzięki sprawnie działającemu impresariatowi możliwe była zorganizowanie:
- Festiwali Muzyki Fryderyka Chopina w latach 2009 i 2010, z udziałem Zbigniewa Raubo,   
  Leszka Możdżera, Andrzeja Jagodzińskiego. 
  Uczestnikami festiwalu byli uczniowie szkół muzycznych Polski i Niemiec.
- cyklicznych koncertów muzyki poważnej z udziałem m.in.: 
   	-Filharmonii Zielonogórskiej,
   	-Orkiestry Radia i Telewizji Białoruś,
   	-Wirtuozów Lwowa
   	-Kwintetu ORANA
   	-Lubuskiego Biura Koncertowego
- cyklicznych spotkań teatralnych z udziałem teatrów m.in. z Wrocławia, Krakowa, Łodzi,   
  Warszawy i Zielonej Góry,
- koncerty   muzyki rozrywkowej z udziałem m.in.:
- JACEKA  WÓJCICKIEGO,
- DOROTY MIŚKIEWICZ
- ANNY WYSZKONI,
- STAREGO DOBREGO MAŁŻEŃSTWA,
- TRIO JAGODZIŃSKI,
- AMILI ZAZU,
- ANDRZEJA DĄBROWSKIEGO,
- JANUSZA LASKOWSKIEGO,
- KASI WILK.
- Zespołów muzycznych:  - RAZ DWA TRZY, DŻEM, TERMINAL, GRUPA   
  	OPERACYJNA, OBSTAWA PREZYDENTA, STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO,
  	Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego

- spotkania kabaretowe z udziałem m.in.:
- ANI MRUMRU,
- SŁUCHAJCIE,
- KRZYSZTOFA DAUKSZEWICZA,
- HRABI,
- ANDRUS,
- ELITA,
- JURKI,
- MORALNEGO NIEPOKOJU,
- ŁOWCY.B,
- CHATLETE,
- CIACH,
- MADE IN CHINA,
- MŁODYCH PANÓW.

- występy zespołów  tanecznych:
- CTYPE HTML PUBLIC- Anglia
- zespołu ludowego z MOŁDAWII,
- zespołu ludowego z Włoch,
- zespołu ludowego z Argentyny,
- zespół taneczny z Kanady,
- Zespołu FLAMENCO.

   Sulechowski Dom Kultury był również organizatorem wielu imprez o zasięgu lokalnym,
regionalnym i ogólnopolskim z  udziałem artystów amatorów. 
Do najważniejszych zaliczyć można :
-  Flis Odrzański,
-  Dni Sulechowa,
-  Prezentacje ; „ NADODRZAŃSKIE TARGI KULTURALNE”, 
                         „NADODRZAŃSKIE SKARBY”
-  cyk imprez w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
-  Festiwal twórczości Młodych,
-  Sulechowski Tydzień Literacki
-  Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Wachlarz Wilhelminy”
-  Przeglądy w ramach PRO ARTE w zakresie muzyki, tańca, teatru i recytacji
-  cykl imprez w ramach organizacji wypoczynku letniego i zimowego,
-  cykl imprez w ramach „Bezpieczna Gmina”
-  cykliczne imprezy Uniwersytetów Trzeciego Wieku: Sulechów, Kargowa, Babimost
    pod patronatem Starosty Zielonogórskiego

Sulechowski Dom Kultury prowadził instruktaż w zakresie: muzyki, tańca, filmu, fotografii, recytacji, teatru, plastyki.
Z tej formy pracy korzystali nauczyciele, uczestnicy konkursów i przeglądów,
animatorzy amatorskiego ruchu artystycznego i pracownicy i działacze społeczni z środowisk   
wiejskich. 

Nową formą działalności jest działalność wydawnicza:
a). wydawnictwa książkowe:
- wydano tomiki poezji laureatów konkursu O Wachlarz Wilhelminy i twórców sulechowskich
- wydano opracowania dotyczące historii Zamku i Zboru

b). wydawnictwa muzyczne:
- nagranie płyty uczestników Festiwalu  Chopinowskiego,
- nagrania płyty laureatów Twórczości Młodych,
- nagranie płyt Chóru CANTABILE,

Stałą forma działalności jest organizacja wystaw w salach Zboru i Zamku.
Cykl wystawienniczy - 2 miesiące. Zorganizowano wystawy m.in.:
- DARIUSZA MILIŃSKIEGO,
- ANNA CICHOSZ,
- ZBIGNIEWA JUJKI,
- DANUTY URBAŃSKIEJ ( Lalka Dudek)
- TERESY KLECHAMER-BERENT
- poplenerowej wystawy artystów polskich,
- MARIUSZA SOBIESZEKA,
-Władysława KLEPKA,
-CELINY LIS i WŁADYSŁAWA WIECZEWSKIEGO,
- sekcji plastycznej ANIOŁY
- wystawa plakatu festiwali Chopinowskich
- wystawy lokalnych twórców.

W celu rozszerzenia naszej oferty kulturalnej i promocji Sulechowa  nawiązaliśmy aktywną współpracę z środowiskiem kulturalnym województwa lubuskiego  
Współpracowaliśmy z :
- Teatrem Lubuskim,
-  Wojewódzką Biblioteką Publiczna,
-  Filharmonia Zielonogórską,
- Muzeum Regionalnym Starostwem Świebodzinie,
- Muzeum Etnograficznym Starostwem Ochlii,
- Muzeum Ziemi Lubuskiej,
- Regionalnym Centrum Kultury
- Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury,
- Muzeum Wojskowym Starostwem Drzonkowie,
- Uniwersytetem Zielonogórskim,
oraz Ministerstwem Kultury i Sztuki, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym.
Prowadziliśmy również aktywna współpracę z mediami: Gazeta Lubuską, Gazetą Wyborczą,
Telewizją ODRA, RTL- LUBUSKA, Programem I Polskiego Radia TV 2.

Prowadzimy stałą współpracę z partnerami zagranicznymi. Widoczna jest ona przy organizacji imprez tj.: 
- EUROWEEKEND- organizowany z partnerami z Niemiec i Anglii 
- FESTIWAL MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA- partner z Cottbus,
- JARMARK ŚWIĄTECZNY – partner z Poczdamu,
- DNI SULECHOWA – partner z Holandii
- Koncerty chóru – partner z Berlina.
- SPOTKANIA TRANSGRANICZNE- BERLIN
  
Ponadto, w  nowo oddanym Zamku rozpoczęto stałą działalność :
- Izby Pamięci,
- pracowni multimedialnej,
- sali bilardowej,
- sali tanecznej
- piwnicy artystycznej – winiarskiej
W obiekcie odbywają się konferencje, spotkania okolicznościowe, szkolenia.


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 wykonano:
	oddano do użytku salę wiejską spełniającą rolę świetlicy i sali sportowej w Kijach,

oddano do użytku wyremontowaną salę po byłej szkole podstawowej w Klepsku,
rozpoczęto remont sali wiejskiej w Łęgowie,
opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na remont sali wiejskiej w Bukowie,
opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na remont części budynku przy szkole podstawowej w Cigacicach z przeznaczeniem

Adaptacja i remont budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w Klępsku.

Zrealizowany projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006". Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (1306). Okres realizacji projektu: 15.05.2007 - 26.06.2008.
Wydatki całkowite poniesione w ramach projektu: 637 808,33 zł, całkowite poniesione wydatki kwalifikowane 522 793,00 zł, kwota wnioskowana i kwota przyznana w umowie
o dofinansowanie 334 260,00 zł.
Projekt obejmował zmianę przeznaczenia budynku byłej szkoły podstawowej na wielofunkcyjną salę wiejską w miejscowości Klępsk. Główne elementy przebudowy to docieplenie ścian i dachu, zabudowa i wyrównanie tylnej części budynku, wymiana stolarki, wykonanie nowego podziału wewnętrznego budynku, wymiana wszystkich instalacji, podłóg i posadzek, wykonanie nowych węzłów sanitarnych i zaplecza kuchennego oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ewakuacji przeciwpożarowej.
Remont budynku podniósł atrakcyjność wsi, wzbogacił życie kulturalne, jak
i zintegrował społeczność lokalną. W świetlicy wiejskiej mogą odbywać się spotkania mieszkańców, dożynki wiejskie i gminne, warsztaty rzeźbiarskie, czy coroczne imprezy "Otwarta Zagroda".

Budowa sali wiejskiej w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej.
	
	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, ujęty w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2008 - 2010. Okres realizacji projektu: 05.09.2007 - 21.11.2008. Wydatki całkowite, poniesione w ramach projektu: 2.525.903,39 zł, uzyskane dofinansowanie 600.000,00 zł, co stanowi 23,76 % udziału dofinansowania projektu.
Projekt obejmował budowę sali wiejskiej jednokondygnacyjnej, nie podpiwniczonej,| z dachem dwuspadowym. Jest to budynek o konstrukcji tradycyjnej - ściany murowane, stropy w konstrukcji drewnianej, konstrukcja dachu drewniana. W budynku znajduje się m.in. salę gimnastyczną, zaplecze socjalno - sanitarne z magazynem, kotłownię (na paliwo gazowe), pokój trenera, dostęp do budynku oraz bezpieczny wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach zapewniają dwie rampy (wewnątrz znajduje się winda - platforma oraz przystosowany sanitariat dla osób niepełnosprawnych).
Projekt zakładał budowę wielofunkcyjnej sali wiejskiej z funkcją sali sportowej, pozwalającej na stworzenia podstawowej bazy sportowej dla miejscowości Kije, realizacji zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kijach oraz realizacji zajęć pozalekcyjnych adresowanych do uczniów szkoły podstawowej i mieszkańców tej części gminy. Sala stała się doskonałym zapleczem sportowym dla Klubu Sportowego "Kijowianka" Kije, działającego w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kije. Z obiektu korzystają również strażacy ochotnicy z jednostki OSP Kije. Sala jest również doskonałym przykładem likwidacji barier architektonicznych umożliwiającym aktywizację sportową osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Lubuskim Stowarzyszeniu Rencistów i Osób Niepełnosprawnych "Nie jesteś sam" z siedzibą w Kijach.


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


W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów stale dokonywane są bieżące remonty, by możliwe było utrzymaniu właściwego standardu zaplecza edukacyjnego.
W roku 2008 na remonty we wszystkich dwunastu placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 807 201 zł, a najważniejszymi były:
- remont sanitariatów,  remont szatni z przeznaczeniem dla klas I-III, remonty sal lekcyjnych, remont klas po awarii sieci wodociągowej, naprawa oświetlenia na hali sportowej, naprawa komputera, naprawa kolumny głośnikowej i radiomagnetofonu, naprawa patelni elektrycznej na kwotę 261 140 zł w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie,
- remonty sal lekcyjnych, remont dachu budynku A, remonty blacharsko-dekarskie na budynku B, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych oraz pozostałych na kwotę 182 632 zł w Zespole Szkół w Sulechowie ,
- osuszanie ścian w stołówce szkolnej, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, remont dachu na łączniku szkoły, remont korytarzy w prawym budynku szkoły wraz z wymianą okien, modernizacja sieci internetowej szkoły, naprawy awaryjne, wymiana zniszczonych wykładzin na kwotę 137 387 zł w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie,
- remont dachu na kwotę 60 866 zł w Przedszkolu nr 5 w Sulechowie,
- malowanie sali oddziału przedszkolnego w Pomorsku, remont pomieszczeń kuchni, wydzielenie pomieszczeń obróbki wstępnej, wymiana okien w sali nr 8 oraz kuchni, zmywalni i magazynku, remont toalet szkolnych, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, naprawy elektryczne na kwotę 35 582 zł w Szkole Podstawowej w Brodach,
- kapitalny remont biblioteki szkolnej i filii Biblioteki Publicznej, częściowa wymiana i montaż instalacji elektrycznej, odświeżenie sufitu w stołówce szkolnej, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły, usunięcie awarii sieci elektrycznej na kwotę 31 842 zł w Gimnazjum w Pomorsku,
W roku 2009 na remonty we wszystkich dwunastu placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 959 443 zł, a najważniejszymi były:
- malowanie izb lekcyjnych w budynku A, remont dachu w budynku B wraz z obróbką blacharską, remont biblioteki szkolnej w budynku A, wymiana stolarki okiennej wraz obróbką, remonty bieżące, usunięcie awarii sieci wodociągowej na kwotę 136 103 zł oraz zmiana akustyki w sali gimnastycznej na kwotę 148 813 zł w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie,
- remont dachu nad małą salą gimnastyczną, remonty sanitariatów w budynku A, wymiana stolarki okiennej w budynku B i sali gimnastycznej, remonty bieżące, wymiana grzejników w budynkach A, B, C, malowanie korytarzy w budynku A (parter), remonty klas, wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku A, usuwanie awarii elektrycznych na kwotę 237 037 zł w Zespole Szkół w Sulechowie,
- remont stołówki szkolnej, bieżące remonty, remont chodnika na kwotę 77 624 zł w Gimnazjum w Pomorsku,
- remont dachu budynku przedszkola, remont łazienek, remont przedszkola po zalaniu, wymiana okien i drzwi w części gospodarczej budynku przedszkola na kwotę 75 067 zł w Przedszkolu nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie,
- wykonanie odwodnienia wokół budynku szkoły wraz z ułożeniem kostki betonowej na kwotę 57 269 zł w Szkole Podstawowej w Kijach.
W roku 2010 na remonty we wszystkich dwunastu placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 272 489 zł, a najważniejszymi były:
- remonty bieżące, remont sanitariatów w budynku A, remont sal i świetlicy na potrzeby oddziału przedszkolnego, remont dachu, remont toalet w budynku C, remont dachu na budynku A, remont parkingu na kwotę 159 338 zł w Zespole Szkół w Sulechowie,
- remonty bieżące, naprawa dachu, naprawa posadzki w świetlicy szkolnej w budynku A, naprawa podłogi w klasie w budynku B, naprawa dachu na kwotę 43 774 zł w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie,
- remonty bieżące, zakup i montaż wkładu kominowego w kotłowni, naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej na kwotę 18 927 zł w Szkole Podstawowej w Bukowie.

W 2008 roku oddano do użytku przy Szkole Podstawowej w Kijach salę spełniającą rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej. Wydatki całkowite, poniesione w ramach projektu: 2.525.903,39 zł, uzyskane dofinansowanie 600.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki. W budynku znajduje się m.in. sala gimnastyczna, zaplecze socjalno - sanitarne z magazynem, kotłownia (na paliwo gazowe), pokój trenera, a dostęp do budynku oraz bezpieczny wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach zapewniają dwie rampy.
W 2009 roku oddano do użytku przy Gimnazjum w Pomorsku kompleks boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012". Wartość całkowita inwestycji 1.030.217,82 zł, w tym dotacja celowa 333.000,00 zł z budżetu państwa, tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 333.000,00 zł z budżetu samorządu Województwa Lubuskiego. W ramach programu wybudowano nowoczesny, bezpieczny, ogólnodostępny i nieodpłatny kompleks sportowo- rekreacyjny. W skład kompleksu wchodzą: boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m (o nawierzchni z trawy syntetycznej), piłkarskie o wymiarach 30 x 50 m (o nawierzchni z poliuretanu) oraz budynek szatniowo - sanitarnym jako budynek systemowo - modułowy. Moduł ten spełnia wymogi funkcjonalne magazynu sprzętu gospodarczo - sportowego, szatni, zespołu higieniczno- sanitarnego, pomieszczenia gospodarza terenu i trenera środowiskowego.
W 2010 roku oddano do użytku kompleks boisk sportowych wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38. Wartość całkowita inwestycji 948.000,00 zł, w tym dotacja celowa 313.000,00 zł z budżetu państwa, tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki, 313.000,00 zł z budżetu samorządu Województwa Lubuskiego, 322.000,00 zł samorządu Powiatu Zielonogórskiego i Gminy Sulechów. W ramach programu powstał nowoczesny, bezpieczny, ogólnodostępny i nieodpłatny kompleks sportowo- rekreacyjny. Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch boisk sportowych: do piłki nożnej i wielofunkcyjnego wraz z zapleczem techniczno - socjalnym w wersji podstawowej oraz kortu tenisowego. Inwestycję zlokalizowano w sąsiedztwie odrestaurowanej przez Powiat Zielonogórski Sali „Zawiszy”.
Również w 2010 roku oddano do użytku przebudowane przyszkolne obiekty sportowych przy Zespole Szkół w Sulechowie. Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatki całkowite, poniesione w ramach projektu: 1.878.372,65 zł, uzyskane dofinansowanie z budżetu państwa 500.000,00 zł. Projekt obejmował przebudowę boisk, budowę trybun, skoczni, bieżni, pochylni dla niepełnosprawnych, sieci kanalizacji deszczowej i linii kablowych oświetleniowych, przebudowę placów utwardzonych i ciągów pieszo-jezdnych. Całkowita powierzchnia przebudowy wynosi 11 419,5 m2. Nawierzchnia boiska to sztuczna trawa wypełniona piaskiem kwarcowym.

Gmina Sulechów ciągle też stara się o pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na doposażenie placówek oświatowych. Gmina Sulechów korzystała ze wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”. W 2009 roku w ramach ww. programu Szkoła Podstawowa im. Leona Kruczkowskiego w Cigacicach zakupiła pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w wysokości 5 992 zł. W 2010 roku udało się pozyskać i wykorzystać 25 356 zł na doposażenie czterech placówek Gminy Sulechów - Szkoły Podstawowej w Kalsku (5 999 zł), Szkoły Podstawowej w Kijach (5 996 zł), Szkoły Podstawowej w Bukowie (6 000 zł) i Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Józefa Bema w Sulechowie (7 361 zł).


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

        Realizując zadania określone w programie „Bezpieczna Gmina Sulechów” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/366/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 kwietnia 2006 r. poszczególne instytucje i służby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa m.in. Komisariat Policji w Sulechowie, Straż Miejska oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP wykonywały w poszczególnych latach szereg zadań zapobiegawczych, mających duże znaczenie dla osiągnięcia założonych celów związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sulechów. 

 1. Poprawa ogólnie pojętego bezpieczeństwa w mieście i gminie Sulechów to główny kierunek działań podejmowanych przez Komisariat Policji w Sulechowie. Zapobieganie, a w przypadku zaistnienia - zwalczanie przestępstw i wykroczeń w kategoriach najbardziej uciążliwych dla mieszkańców naszej gminy m.in. kradzieży mienia, kradzieży z włamaniem, rozbojów, bójek 
i pobić oraz wykroczeń porządkowych stało się głównym celem w/w działań. Zadania jakie zostały podjęte i wykonane w poszczególnych latach zaowocowały zahamowaniem wzrostu ogólnej liczby przestępstw oraz ujawnieniem i wyegzekwowaniem znacznie większej liczby wykroczeń. Realizację działań przedstawiają poniższe dane:
a) w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
     
Dzielnicowi, kontrolerzy ruchu drogowego oraz specjalista ds. nieletnich z Komisariatu Policji 
w Sulechowie uczestniczyli  w realizacji programów prewencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży (od zerówki do szkoły ponadgimnazjalnej) : „Minimałolat”, „Gimbus Patrol”, „LUPO” a w nim „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna zerówka”, „Bezpieczne gimnazjum”.
W trakcie realizacji w/w programów funkcjonariusze przekazali założenia programowe dotyczące bezpieczeństwa zwiększając w ten sposób świadomość nieletnich oraz poczucie braku bezkarności w zjawiskach kryminogennych i patologicznych. Poprawa świadomości poprzez realizację programów prewencyjnych skutkowała zwiększeniem ujawniania przestępstw i wykroczeń popełnianych przez nieletnich. W trakcie trwania w/w programów:
	odbyło się szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą,
	przeprowadzono wiele spotkań z pedagogami i kuratorami sądowymi,

rozdano materiały edukacyjne (kalendarze, kartki świąteczne i informacyjne, elementarze bezpieczeństwa, książeczki bezpieczeństwa) oraz przedmioty poprawiające bezpieczeństwo na drogach ( różnego rodzaju odblaski),
realizując działania pn. „Bezpieczne wakacje” wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze przeprowadzano spotkania oraz kontrole w placówkach wypoczynku letniego,
wylegitymowano i przekazano rodzicom  nieletnich przebywających w porze nocnej bez opieki w miejscach, gdzie mogą stać się potencjalną ofiarą przestępstwa (zastosowano wobec rodziców pouczenia ),
ujawniono kilku nieletnich, którzy popełnili czyny karalne z Ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii,
ujawniono kilku nieletnich zatrzymanych w stanie po spożyciu alkoholu, 
Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest kontynuowanie programów prewencyjnych celem zwiększenia ujawniania czynów karalnych wśród nieletnich i osiągania pozytywnych efektów założeń programów. 

b) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście i gminie Sulechów

   Komisariat Policji w Sulechowie przyjmując do realizacji założenia w latach 2008-2010 wytyczył sobie bardzo konkretne cele zmierzające do ograniczenia liczby przestępstw i wykroczeń w mieście i gminie Sulechów. 
 W celu poprawy bezpieczeństwa sulechowska Policja zorganizowała szereg wspólnych patroli ze Strażą Miejską w Sulechowie , Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Leśną, Strażą Rybacką, oraz z WOPR-em .   
Wspólnie przeprowadzono akcje i działania:
	comiesięczne działania na drogach pn. „Pieszy”, „Trzeźwość” i „Prędkość”,

comiesięczne akcje na drogach pn. „Pasy bezpieczeństwa”,
kwartalne działania na drogach pn. „Jednoślad”,
kwartalne działania prewencyjne w mieście pn. „Bezpieczne Miasto”,
coroczna akcja pn. „Choinka”,
sezonowe akcje pn. „Kłusownik”.
   Akcje i działania a także właściwa praca pionu kryminalnego funkcjonariuszy KP w Sulechowie spowodowała zwiększenie ujawniania ilości przestępstw narkotykowych, drogowych, nietrzeźwych kierowców, bójek i kradzieży.
     Na bieżąco sporządzane są lokalne mapy zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożenia przestępczością. Sporządzane są comiesięczne analizy, w oparciu o które typowane są miejsca najbardziej zagrożone. 
   Znaczny wpływ w realizacji zamierzeń mają działania typowo prewencyjne.    Odpowiednia dyslokacja oraz  zadaniowanie  i  rozliczanie służb prewencyjnych z realizacji założeń przełożyło się na odpowiednie i zadowalające wyniki. Utrzymano odpowiednią skierowalność do służby dzielnicowych, ruchu drogowego i służb patrolowych wynikiem czego:


2008 rok
2009 rok
2010 rok
Zatrzymano sprawców na gorącym uczynku przestępstwa
242
320

384
Zanotowano wykroczenia
7814
10839

8591
Ujawniono wykroczenia porządkowe
2401
3544

2314
Pouczono osób
5542
8243

6088
Odnotowano interwencje domowe
907
518

491
Zatrzymano osoby nietrzeźwe
653
569

688
Umieszczono  w Izbie wytrzeźwień
331
230

227
Nietrzeźwi kierujący
247
258

375

Niepokojącym zjawiskiem jest ilość interwencji na terenie miasta i gminy Sulechów związanych z przemocą w rodzinie, w roku 2010 sporządzono 100 Niebieskich Kart  (w roku 2009 – 122, w roku 2008 - 106). 
 	W wielu przypadkach świadkami, a niejednokrotnie pokrzywdzonymi były dzieci. 
W związku z tym objęto te rodziny nadzorem. Łącznie w roku 2010 wystosowano 153 powiadomienia dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, w tym do Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich ( w roku 2009 wystosowano 189 takich powiadomień, a roku 2008 - 186).

c) w zakresie współpracy z samorządem oraz innymi organami i instytucjami

     Komisariat Policji w Sulechowie aktywnie współpracował i współpracuje z samorządem terytorialnym w zakresie potrzeb i oczekiwań społecznych. Przedstawiciele Policji uczestniczą 
w sesjach Rady Miejskiej, gdzie w razie potrzeby na bieżąco informują o stanie bezpieczeństwa oraz przyjmują uwagi i spostrzeżenia mieszkańców. Dzielnicowi  w czasie obchodów rejonów służbowych spotykają się i przeprowadzają rozmowy z sołtysami, mieszkańcami 
i przedstawicielami samorządów lokalnych.
    Realizując prowadzenie wspólnych działań z komisjami stałymi rady oraz komisjami 
i zespołami powołanymi do poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania patologiom społecznym, uczestniczono w spotkaniach: 
	 dot. zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez i uroczystości,

 dot. problematyki przemocy domowej,
 dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 dot. bezpieczeństwa w gminie,
dot. bezpieczeństwa nieletnich, przestępczości i demoralizacji.
Wynikiem tych spotkań było m.in.:
	organizowanie i praca komisji wychowawczej w Zespole Szkół w Sulechowie,
	praca Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przemocą w rodzinie,

organizowanie i realizacja wspólnych zadań z GKRPA i OPS,
bezincydentalne zabezpieczenie imprez i uroczystości.
     Uzyskane w latach 2008-2010 wyniki oraz ogólny stan bezpieczeństwa na terenie miasta 
i gminy Sulechów należy uznać jako zadowalający i rokujący pozytywnie na przyszłość.
         Pogłębiające się zubożenie społeczeństwa, brak pracy oraz brak perspektyw na ułożenie sobie godnego życia powodować może dalszy wzrost przestępczości oraz wykroczeń. Biorąc pod uwagę zachodzące w społeczeństwie zjawiska, każde działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego jak również ograniczenie zjawisk kryminogennych i patologicznych a przynoszące zamierzony skutek, wymagają kontynuowania. Nieodzownym elementem zmierzającym do osiągnięcia zamierzonych celów jest ścisła współpraca wszystkich jednostek i instytucji powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa w gminie.

2. Straż Miejska w Sulechowie w latach 2008-2010 realizowała szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sulechów.
Podczas patroli pieszych i zmotoryzowanych strażnicy miejscy dbali o utrzymanie porządku publicznego na terenie gminy oraz w szerokim zakresie egzekwowali przestrzeganie przez społeczność lokalną przepisów prawa w zakresie porządku publicznego. Wspólnie z inspektorami wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego Sulechów przeprowadzane były liczne kontrole posesji leżących na terenie gminy. Kontrole te miały na celu sprawdzenie oraz egzekwowanie przepisów wynikających bezpośrednio z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy tj. zawarcie umów na wywóz odpadów komunalnych, podłączenie do kanalizacji miejskiej, usuwanie nieczystości ciekłych. Sprawdzano czy właściciele psów dopełnili obowiązku zgłoszenia psa w Urzędzie Miejskim, oznaczenie psa znakiem identyfikacyjnym, a także szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
W szerokim zakresie podejmowane były działania mające na celu wykrywanie i likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci.
Jedną z istotnych form działalności Straży Miejskiej była działalność profilaktyczna i prewencyjna. Jej zakres obejmował między innymi działalność dydaktyczno ‑ wychowawczą skierowaną do dzieci i młodzieży. Strażnicy aktywnie uczestniczyli w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Podczas spotkania z przedszkolakami podjęta była tematyka bezpiecznego zachowania się najmłodszych na ulicach miasta. Wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz Biblioteki Publicznej w Sulechowie zorganizowana została impreza masowa dla dzieci klas I, II 
i III Szkół Podstawowych „Z książką w plenerze”. Promowano zasady bezpiecznego zachowania się dzieci w podróży tj. w pociągu i na stacji. 
W okresie letnim strażnik miejski prowadził w Ośrodku Harcerskim w miejscowości Uście zajęcia z dziećmi  związane z bezpiecznym zachowaniem się najmłodszych na wakacjach, a także odbyło się szkolenie udzielania pierwszej pomocy. 
Podczas spotkań organizowanych z dziećmi i młodzieżą w ramach promowania haseł „Bądź widoczny na drodze” strażnicy rozdawali uczestnikom odblaski.
W zakresie organizowanego projektu „STOP18!” strażnicy informowali społeczność lokalną oraz rozdawali ulotki o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18.
Straż Miejska bardzo często brała udział w lokalnych imprezach sportowych i kulturalnych, takich jak: Dni Sulechowa, WOŚP, Dożynki Gminne, oraz innych jako organ zabezpieczający porządek publiczny. 
Na terenach objętych powodzią Straż Miejska aktywnie uczestniczyła w działaniach związanych z regulacją ruchu pojazdów i osób pieszych mających na celu sprawne prowadzenie akcji ratowniczej. 
W ramach szeroko rozwiniętej współpracy z Policją głównie z wydziałem prewencji i ruchu drogowego, Żandarmerią Wojskową, Strażą Leśną a także Strażą Ochrony Kolei organizowane były wspólne patrole, które miały na celu kontrolowanie miejsc niebezpiecznych i zagrożonych popełnieniem wykroczeń, a także przestępstw. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze strażnicy dokonywali pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym z wykorzystaniem radarowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym - fotoradar. 

3. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej mając na uwadze troskę 
o bezpieczeństwo na terenie gminy Sulechów utrzymuje na dobrym poziomie wypracowany 
i sprawdzony w praktycznych działaniach system ratowniczy:
biorąc pod uwagę założenia ogólne programu Bezpieczna Gmina Sulechów w latach 2008-2010 podobnie jak w latach ubiegłych znacząco poprawił się stan bezpieczeństwa na terenie Gminy za sprawą przedsięwzięć operacyjnych i organizacyjnych,
	stan wyszkolenia osobowego jednostek organizacyjnych OSP z terenu Gminy Sulechów także uległ poprawie. W ostatnim okresie czasu przeszkolonych zostało wielu członków OSP w zakresie szkolenia szeregowych OSP. Kilku strażaków ukończyło szkolenie specjalistyczne operatorów sprzętu oraz kurs dowódców OSP. Szkolenia przeprowadzano na bazie JRG Sulechów. Ponadto 4 strażaków z OSP Brody ukończyło kurs  sternika  motorowodnego, zorganizowanego przez lokalną jednostkę WOPR, 
zaplanowane przedsięwzięcia programu w zakresie właściwego doposażenia w sprzęt 
i pojazdy, przeprowadzonym remontom bazy lokalowej, a także za sprawą wysokiego stanu wyszkolenia i liczebności załogi OSP Kije w maju 2010 jednostka ta wprowadzona została do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
obecnie na terenie Gminy Sulechów funkcjonują dwie jednostki włączone do KSRG tj. OSP Kije i OSP Mozów,
zmieniono system powiadamiania i alarmowania o zdarzeniach członków OSP. Obecnie alarmowanie odbywa się w oparciu o sieć i urządzenia telefonii komórkowej PLUS GSM. Każda jednostka OSP wyposażona została w  telefony komórkowe, stanowiących integralną część powiadamiania alarmowego SISMS. W sposób zdecydowany poprawił się stan alarmowania strażaków oraz funkcyjnych OSP o zaistniałych zdarzeniach,
jednostki OSP z dużym zaangażowaniem corocznie biorą udział w akcjach  przeciwpowodziowych na rzece Odrze.

Dzięki wyposażeniu jednostek OSP w nowy sprzęt oraz zakup nowych samochodów ratowniczo-pożarniczych  poziom gotowości i czas dotarcia do działań ratowniczych uległ znacznej poprawie. Obecnie nowy średni samochód gaśniczy GBA – 2,5/16 na podwoziu samochodu Iveco Eurocargo stanowi doskonałe zabezpieczenie operacyjne wschodniej części gminy Sulechów, a w szczególności jednej z większych miejscowości gminy – Kije.


4.  Placówka Żandarmerii Wojskowej w Sulechowie w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań na lata 2007 – 2015 - Razem bezpieczniej” na terenie swojej podległości, w poszczególnych latach realizowała program „Bezpieczna Gmina Sulechów”.

w zakresie  działalności prewencyjnej:

W latach 2008-2010 służba patrolowa była prowadzona przez Placówkę Żandarmerii Wojskowej  w oparciu o wytyczne i bieżące polecenia przełożonych oraz plany czynności prewencyjnych.
Na uwagę zasługuje realizacja policyjnego „Kalendarza działań kontrolno – profilaktycznych na rok 2010” -  a więc udział w akcjach pk. „prędkość, alkohol i narkotyki, truck, bus, pasy, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, bezpieczne weekendy, bezpieczny wypoczynek dzieci 
i młodzieży, bezpieczna droga do szkoły, czy akcja” pk. „droga E-30”. Ponadto realizowano przedsięwzięcia, które wynikały z potrzeb bieżących. 

b) w zakresie działalności w ruchu drogowym:

      W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym działalność kontroli ruchu drogowego w Placówce ŻW ukierunkowana była na ujawnienie i przeciwdziałanie przesłankom sprzyjającym powstawaniu groźnych wypadków drogowych, eliminowaniu z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców oraz pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Skontrolowano wiele pojazdów prywatnych i wojskowych, w wyniku czego nakładano sankcje w stosunku do kierowców za naruszenia przepisów ruchu drogowego, stosując: pouczenia, mandaty karne oraz zatrzymanie dowodów rejestracyjnych.
W 2010 roku opracowano szereg informacji mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta i gminy Sulechów  min. dot:
- nieprawidłowego ustawienia znaków drogowych, 
- ustawienia znaków „zakaz zatrzymywania się” w obrębie jednostki wojskowej,
- wszelkiego rodzaju uszkodzeń dróg,  chodników i  znaków drogowych. 

c) w zakresie działalności profilaktycznej:

Działania profilaktyczne ukierunkowane były głównie na przeciwdziałanie:
- przestępczości w wojsku (we wszystkich ich formach) oraz wykrywaniu i eliminowaniu przesłanek mogących prowadzić do jej wzrostu,
- zagrożeniom utraty broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innego mienia wojskowego,
- próbom przenikania na tereny wojskowe członków zorganizowanych grup przestępczych 
w celu dystrybucji narkotyków lub innych środków odurzających oraz rozpoznania jednostek wojskowych pod kątem możliwości zdobycia broni,
- handlowi narkotykami i ich zażywaniu oraz naruszeniom stosunków międzyludzkich;
- zagrożeniom w ruchu drogowym - szczególnie przez nietrzeźwych kierowców.

Realizowane przedsięwzięcia profilaktyczne zmierzały do poprawy stanu przestępczości, bezpieczeństwa i dyscypliny zewnętrznej oraz wewnętrznej w jednostce, a co za tym idzie w gminie Sulechów.
W ramach inicjatywy własnej tut. Placówka przeprowadziła szereg pogadanek i spotkań środowiskowych (wspartych pokazami prezentacji multimedialnych) min.:
- inscenizację miejsca wypadku drogowego wraz z jego tragicznymi skutkami  na bramie wjazdowej na teren 5 Lpa w Sulechowie,
- w bibliotece gminnej i szkołach na terenie miasta Sulechów zajęcia nt. „Stop – DOPALACZOM”,
- pokazy sprzętu będącego na wyposażeniu ŻW – w ramach festynów na terenie gminy,
- zabezpieczaniu imprez organizowanych w gminie Sulechów.
	W omawianym okresie w ramach działań profilaktycznych dokonano sprawdzeń pododdziałów z użyciem psa tropiącego do wykrywania narkotyków i do wykrywania materiałów wybuchowych. Pozytywem w tym punkcje oceny jest fakt, iż użycie psów dało wynik negatywny.
 
5. Z zakresu ochrony ludności przed skutkami zdarzeń kryzysowych zrealizowano następujące zadania:
-	opracowano i wydano podległym jednostkom wytyczne Burmistrza-Szefa OC gminy do działalności  w zakresie OC i zarządzania kryzysowego, 
-	jeden raz w miesiącu przeprowadzany jest trening radiowo-telefoniczny przekazywania sygnałów alarmowych;
-	jeden raz w kwartale przeprowadzona jest głośna próba syren alarmowych,
-	we wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych corocznie przeprowadza się po 2 treningi ewakuacji stanu osobowego z udziałem służb ratowniczych,
-	dokonano zakupu nowego sprzętu: namiot NS 97, centralę alarmową CA3000, 3000 worki do piasku oraz buty gumowe,
-	systematycznie aktualizowano bazę danych o siłach i środkach obrony cywilnej „ARCUS”,
-	podczas akcji przeciwpowodziowych odbywały się posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zaangażowanie pracowników urzędu, służb oraz mieszkańców zagrożonych miejscowości było bardzo duże, dzięki czemu ustrzegliśmy się dużych strat powodowanych przez wodę. Dokonano szczegółowej analizy miejsc i rejonów najbardziej zagrożonych pod względem powodziowym, z której wynika, że w dalszym ciągu duże zagrożenie dla mieszkańców miejscowości Pomorsko i Brody stanowią wały uszkodzone przez bobry. Zagrożenie to jest systematycznie monitorowane i prowadzone są doraźne działania zapobiegające ujemnym skutkom w miarę możliwości gminy.

6. W ramach 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,
-	wykonano wiele remontów placów zabaw i boisk sportowych,
-	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 realizacja zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w tym wycinka i przycinka drzew przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom”,
-	w zakresie działań profilaktycznych z zakresu ochrony środowiska przesłano  
    informacje dla zarządców nieruchomości z terenu Gminy Sulechów związane z 
    obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami oraz  
    obowiązków właścicieli nieruchomości,
-   przeprowadzono akcję edukacyjną dla właścicieli psów (ogłoszenia w sołectwach).


7. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom zrealizowane zostały następujące zadania:
	organizowane były spotkania prowadzone przez psychologa i terapeutów wobec osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, w których uczestniczyło ok.1000 osób rocznie, część z nich podjęła leczenie lub terapię; osoby uzależnione i ich rodziny uzyskały pomoc i wsparcie w walce z nałogiem,

         -    w szkołach podstawowych i gimnazjalnych zrealizowano kampanię „Zachowaj
               trzeźwy Umysł”, która jest kontynuowana od 6 lat. Kampania ta bezpośrednio 
               dotyczyła uczniów, nauczycieli jak i rodziców,
	organizowano spotkania z nauczycielami, rodzicami i młodzieżą  dotyczące przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,

organizowano wypoczynki letnie dla  dzieci i młodzieży oraz objęto opieką dzieci  
w ramach funkcjonowania świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,
Gmina Sulechów uczestniczyła w dwóch kampaniach ogólnopolskich: „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” oraz „ Postaw na rodzinę”.
          
8. Działania placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych na rzecz bezpieczeństwa.

A. Sulechowski Dom Kultury.
Sulechowski Dom Kultury realizując cele programu podejmował w poszczególnych latach następujące działania:
a) realizacja zajęć w stałych grupach działających w SDK:
    - amatorskie zespoły artystyczne,
    - kursy,
    - kluby zainteresowań,
Zajęcia w stałych grupach  odbywały się systematycznie dwa razy w tygodniu.
b) imprezy kulturalno-edukacyjne:
- wakacyjne kino dla dzieci,
- konkursy plastyczne,
- wakacje w SDK,
- otwarte świetlice,
- wycieczki autokarowe i piesze,
- turnieje szachowe,
- turnieje rekreacyjne w mieście,
- turnieje rekreacyjne na wsi,
- koncerty,
- wystawy,
- festyn rodzinny „Mamo, tato kochajcie mnie”,
- warsztaty rozwoju osobistego w ramach programu „Kapitał Ludzki”;
c) działania kulturalno-wychowawcze realizowane w okresie ferii zimowych:
- otwarte warsztaty teatralne,
- otwarte warsztaty taneczne,
- bajkowe kino,
- zimowe kino,
- warsztaty plastyczne z udziałem laureatów Festiwalu Twórczości Młodych,
- wycieczka do stadniny koni i przejażdżki konne,
- wyjazd na basen,
- udział w spektaklu Teatru Lubuskiego,
- dziecięcy bal karnawałowy;
d) włączanie młodzieży do realizacji zadań ( w tym Młodzieżowa Rada przy SDK), w tym zakresie zrealizowano razem z młodzieżą następujące imprezy:
- pomoc przy organizacji WOŚP,
- Festiwal Twórczości Młodych,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet,
- akcja charytatywna „Przyjdź Mikołaju”,
- Dzień Babci i Dziadka,
- uroczystości związane z „Euro Weekendem”,
- Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Wachlarz Wilhelminy”,
- Dni Sulechowa,
- Ogólnopolski Festiwal Chopinowski;
e) promowanie problematyki porządku publicznego i bezpieczeństwa realizowano poprzez prezentowanie logo „Bezpieczna Gmina Sulechów” na wszystkich imprezach SDK, umieszczanie go na materiałach informacyjnych i w mediach. Na każdej imprezie organizowanej przez SDK były obecne plakaty i banery z treściami związanymi  z profilaktyką i bezpieczeństwem.

B. Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w latach 2008- 2010  organizowano szereg imprez m.in.:
-	Lubuska Olimpiada Młodzieży 
-	Liga Niezrzeszonych (piłka nożna) 
-	Kurs na sternika motorowodnego 
-	VII Przedszkoolimpiada 
-	Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora OSiR-u
-	 Wyścig Rowerów Górskich MTB o Puchar Burmistrza Sulechowa 
-	Festyn z okazji Dnia Dziecka pod nazwą „Promyk Słońca” 
-	Zawody w Ratownictwie Wodnym
-	Akcja Lato
-	Branżowe Turnieje w piłce nożnej 
-	Turnieje sportowe organizowane w ramach ferii zimowych 
-	Liga piłki siatkowej 
-	Turniej piłki siatkowej 
-	Rejsy po Odrze „Galerą” 
-	Imprezy sportowe z okazji „Dni Sulechowa” 
-	„Familiada” impreza rodzinna w piłce siatkowej 
-	Turniej Piątek Piłkarskich z okazji XVII Finału WOŚP 
-	Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 
-	XVI Sportowy Turniej Miast i Gmin 
-	Mistrzostwa Sulechowa w pływaniu na Basenie Krytym  

C. Biblioteka Publiczna.
W ramach realizacji programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” Biblioteka Publiczna zorganizowała następujące imprezy dla dzieci i młodzieży:
- „Dopalacze mogą cię wypalić” – przeprowadzenie pogadanki dla gimnazjalistów o szkodliwości stosowania dopalaczy przeprowadzona przez Żandarmerię Wojskową 
i terapeutów Centrum Uzależnień w Sulechowie oraz pokaz filmu o uzależnieniach;
- „Z książką w plenerze” – impreza masowa dla dzieci klas I, II i III Szkół Podstawowych, promująca zasady bezpieczeństwa w pociągu i na stacji PKP zorganizowana przy współpracy ze Strażą Miejską w Sulechowie i SOK w Zielonej Górze, między innymi pogadanka 
o bezpieczeństwie w czasie podróży, pokaz tresury psów SOK;
- „Cała Polska czyta dzieciom” – coroczne głośne czytanie bajek przedszkolakom o tematyce związanej z bezpieczeństwem na ulicy oraz spotkania ze strażnikiem miejskim.

D. Placówki oświatowe.
Placówki oświatowe Gminy Sulechów przeprowadziły szereg działań profilaktyczno-wychowawczych w ramach realizacji programu „Bezpieczna Gmina”. Zrealizowano między innymi zajęcia z następujących zakresów edukacji:
- zdrowotnej (promocja zdrowego żywienia, akcje „Szklanka mleka” i „Owoce w Szkole”, propagowanie higienicznego trybu życia),
- aktywności fizycznej (turnieje sportowe, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdy na basen),
- bezpieczeństwa w szkole jak i poza nią (przeciwdziałanie agresji w szkole, akcja „Szkoła bez przemocy”, zajęcia edukacyjne, prelekcji dla uczniów na temat ryzykownych zachowań i ich skutków, spotkania z policją, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym),
- profilaktyki uzależnień (sondaże diagnostyczne wśród uczniów, pogadanki z pielęgniarką szkolną, pedagogiem, wychowawcami, udział w turniejach i konkursach),
- ekologicznej (akcja „Sprzątanie świata”, zajęcia edukacyjne),
- właściwego sposobu spędzania wolnego czasu (zajęcia w świetlicy szkolnej, koła zainteresowań, kontrolę obecności uczniów na lekcjach).


E. Organizacje pozarządowe.
W latach 2008- 2010 organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego realizowały zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe patrolowało rzeki Odrę i Obrzycę w celu poprawy bezpieczeństwa, ratowania życia ludzkiego, zmniejszenia liczby utonięć. WOPR swoimi działaniami (np. poprzez pogadanki w szkołach) uświadamiał mieszkańcom niebezpieczeństwa płynące z lekkomyślnego zachowania nad wodą. 
 Gmina Sulechów wsparła także działania Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Babimojsko-Sulechowskiego ZHP udzielając dotacji na zadanie pod hasłem „Wspieranie działań skierowanych do dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. ZHP zorganizowało w ramach przyznanych środków „Turniej Zebra”, skierowany do dzieci ze szkół podstawowych kl. I-III. Turniej zorganizowano przy współpracy Policji. 
 W poszczególnych latach wspierano współzawodnictwo uczniów szkół podstawowych klas 4-6 oraz młodzieży gimnazjalnej w celu podnoszenia kultury społeczeństwa i poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez popularyzację przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowania partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, udzielania pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka transportu do rekreacji i sportu w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego wykonywały szereg zadań publicznych z dziedziny kultury, sportu i zdrowia, zagospodarowując czas wolny mieszkańców gminy. Wskazywanie, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, nowych możliwości rekreacji, wypoczynku czy działań na rzecz zdrowia i ochrony dóbr naturalnych lub tradycji narodowych wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa również poprzez budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest przyroda, dziedzictwo narodowe, a także zdrowie. Młodzi ludzie angażując się w różnorodne działania uświadamiali sobie własny wpływ na kształtowanie otoczenia i jakość życia całej społeczności lokalnej.


F. Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach realizacji założeń wynikających z programu „Bezpieczna Gmina Sulechów”- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie podejmował w  latach 2008-2010 roku działania zmierzające do kompleksowej pomocy na rzecz rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej.
Interwencją kryzysową zostało objętych wiele rodzin, tym w dwóch rodzinach zastosowano procedurę „ Niebieskiej Karty ”. Wykonano szereg wywiadów na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), w celu skierowania osób uzależnionych od alkoholu na odpowiednią terapię.
Pracownicy socjalni kilkakrotnie kierowali do Sądu Rejonowego w Świebodzinie – Wydział Rodzinny i Nieletnich wnioski o ustanowienie nadzoru kuratora sądowego, zwiększenia nadzoru lub ograniczenia władzy rodzicielskiej. Postępowanie takie miało związek ze stwierdzonymi w środowisku zaniedbaniami opiekuńczo-wychowawczymi w stosunku do dzieci, co stwarzało zagrożenie dla dzieci i uniemożliwiało prawidłowe funkcjonowanie.
Nieodłącznym elementem działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie stosowanym przez tut. Ośrodek jest poradnictwo, którego celem jest przekazanie ofiarom przemocy informacji o możliwościach szukania sposobu rozwiązania tego problemu we wszystkich instytucjach, które zajmują się tego typu przypadkami.
Ponadto w OPS w Sulechowie realizowane są dwa projekty finansowane z EFS w ramach których prawnicy zatrudnieni przez Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet BABA  udzielają mieszkańcom poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Formy te cieszą się bardzo dużą popularnością. Średnio miesięcznie korzysta z tych porad 35 osób. 
W celu zbadania problemu i podjęcia stosownych działań pracownicy socjalni współpracują z kuratorami sądowymi, Komisariatem Policji w Sulechowie, pedagogami szkolnymi oraz GKRPA. Szybka wymiana informacji zwiększa szansę na szybkie działania związane z problemem przemocy rodzinie. W bieżącym roku Komisariat Policji w Sulechowie  w ramach procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie „ Niebieska Karta” przekazuje informacje do Ośrodka o interwencjach Policji na terenie gminy, które wynikały z powodu awantur i użycia przemocy w stosunku do członków rodziny. W oparciu o przekazane informacje pracownicy socjalni dokonują rozeznania sytuacji zgłoszonej rodziny i w razie potrzeby udzielają odpowiedniego wsparcia. 
W wyniku zgłoszeń uzyskanych z Komisariatu Policji pracownicy socjalni dokonali rozpoznania sytuacji w wielu rodzinach i udzielili wsparcia stosownego do danej sytuacji.             W wyżej wymienionych przypadkach najczęściej osoby pokrzywdzone wymagały poradnictwa, pomocy w czynnościach prawnych itp.
Z inicjatywy OPS w Sulechowie w 2008r. powołano Zespół Interdyscyplinarny. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele instytucji, które na co dzień spotykają się z problemami rodzin i posiadają doświadczenie radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Zespół pozwala na połączenie wszystkich możliwości jednocześnie i natychmiastowe ich uruchomienie. Jest to niezwykle ważne w przypadku sytuacji kryzysowych i zaniedbań opiekuńczo wychowawczych, zwiększa bowiem szansę na przeciwdziałanie sytuacją niepożądanym. Podstawowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego stanowią: pracownik socjalny OPS, przewodniczący GKRPA, kurator sądowy oraz dzielnicowy. W razie potrzeby na posiedzenie Zespołu zapraszane są inne osoby np. pedagodzy szkolni, członkowie rodzin. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, oprócz działań w sprawie rodzin zgłoszonych do Zespołu, jego uczestnicy dyskutują na temat przypadków przemocy zgłaszanych do instytucji, które reprezentują,  wymieniają się informacjami i doświadczeniami z pracy z rodzinami dotkniętymi problemami  uzależnienia, zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych, przemocy, trudności opiekuńczo-wychowawczych itp. 
         W 2010 r. Zespół Interdyscyplinarny podjął kompleksowe działania w stosunku do 10 rodzin. W jednym przypadku Zespół dokonał patrolu w miejscu zamieszkania osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy.
W zakresie popularyzacji i informowania mieszkańców gminy Sulechów o  podjętych działaniach w ramach programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy umieszczał artykuły w Biuletynie Informacyjnym GS oraz na bieżąco informował lokalne media. Zakupione zostały opaski odblaskowe oraz kamizelki, które zostały rozdane dzieciom podczas pogadanek na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto zostały zakupione odblaski na tornistry, które rozdawane były dzieciom ze szkół na terenie gminy w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Podsumowując należy stwierdzić, że duże znaczenie dla osiągnięcia założonych celów programu „Bezpieczna Gmina Sulechów” ma zaangażowanie wielu instytucji i jednostek organizacyjnych biorących udział w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tylko rzetelne podejście do wykonywania swoich zadań  daje pożądane efekty  
i przyczynia się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.


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

Współpraca Gminy Sulechów z trzecim sektorem przebiega w różnych formach. W latach 2008-2010 organizacje pozarządowe działające na terenie gminy realizowały zadania publiczne głównie dzięki dotacjom. Zakres ich dofinansowania określano w corocznych programach współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Do najważniejszych zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe zaliczyć należy te z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania patologiom.
Współdziałano w tym czasie również na takich płaszczyznach, jak wzajemne informowanie o bieżących i planowanych kierunkach działania, informowanie o pozabudżetowych źródłach pozyskiwania funduszy, w tym środków unijnych, wspieranie organizacyjne (pomoc administracyjna, udostępnianie lokali organizacjom), współpraca w sferze programowej, planowanie oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć (konferencje, szkolenia, warsztaty), pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji i konsultacje telefoniczne.
W 2008 r. kwota dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na wykonanie zadań publicznych wyniosła 239 000,00 zł. W ramach otwartego konkursu ofert przekazano również dotację w wysokości 48 960,00 zł na zadania realizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotacja na realizację zadań publicznych w 2009 r. wyniosła z kolei 278 000,00 zł. Wśród licznych przedsięwzięć znalazły się zawody i turnieje, masowe imprezy sportowe, wycieczki edukacyjne, koncerty, wystawy o tematyce historycznej, ratownictwo wodne, wykłady o tematyce zdrowotnej, spotkania osób niepełnosprawnych, międzynarodowa integracja młodzieży, edukacja z zakresu bezpieczeństwa na drogach. Oprócz w/w dotacji Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień przekazało organizacjom 51 200,00 zł na zadania z zakresu programów edukacyjno-profilaktycznych.
W roku 2010 przyznano dotacje na realizację zadań z takich sfer życia, jak zdrowie, bezpieczeństwo, kultura, sport, zapobieganie uzależnieniom, wypoczynek i turystyka, ekologia, ochrona przyrody i ratownictwo. Wsparcie finansowe gminy wyniosło 275 300,00 zł. Ponadto Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień wydatkowało na ten cel kwotę 50 810,00 zł.
W omawianym okresie stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną wspierały twórczość artystyczną dzieci i młodzieży, organizowały wystawy, koncerty, spotkania, prowadziły warsztaty, wycieczki edukacyjne. Kluby sportowe uczestniczyły we współzawodnictwie w piłce siatkowej, nożnej, ręcznej, grze w szachy, wędkarstwie, strzelectwie, akrobatyce, tenisie stołowym, lekkiej atletyce. Dodatkowo organizacje promowały i popularyzowały sport i aktywność fizyczną wśród mieszkańców gminy. Podmioty zajmujące się ochroną zdrowia organizowały rehabilitację zawodową i społeczną w formie pogadanek oraz specjalistycznych warsztatów. Dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych na temat zagrożeń płynących ze strony uzależnień, a także w koloniach programowych.
Wykaz organizacji, współpracujących z gminą oraz działających na jej terenie, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce organizacje pozarządowe (Mapa aktywności). Obecnie Mapa aktywności zawiera dane 46 podmiotów. Również w Biuletynie Informacji Publicznej systematycznie zamieszczane były w latach 2008-2010 informacje kierowane do trzeciego sektora. Zamieszczano tam ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, ich wyniki, projekty oraz akty prawa miejscowego związane z działalnością stowarzyszeń. O działalności i osiągnięciach organizacji pozarządowych pisano także w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Sulechów oraz na stronie internetowej: www.sulechow.pl.
W celu ułatwienia nawiązywania kontaktu ze społecznością lokalną powołano organ o charakterze doradczo-inicjatywnym, którym stała się Gminna Rada Pożytku Publicznego. W jej skład weszli przedstawiciele stowarzyszeń, Rady Miejskiej i pracownicy Urzędu Miejskiego. Po zakończeniu dwuletniej kadencji w grudniu 2009 roku, podczas spotkania z okazji Dnia Wolontariusza, przedstawiciele organizacji wybrali reprezentantów na nową kadencję. W związku z nowelizacją w 2010 r. ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, która określa szczegółowo sposób powoływania i skład rad pożytku, postanowiono tymczasowo zakończyć działalność GRPP i powołać nową radę, która działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. GRPP pomaga lepiej poznać potrzeby organizacji oraz zapoznać się z ich punktem widzenia. Rada pośredniczy  także w konsultacjach społecznych prowadzonych pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.
W czerwcu 2010 r. została przyjęta uchwała XLV/482/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Stworzyła ona szansę dla trzeciego sektora, umożliwiając mu aktywne włączanie się w tworzenie aktów prawa – uchwała ta przewiduje bowiem konsultowanie projektów aktów prawnych z podmiotami należącymi do trzeciego sektora. W 2010 roku konsultowano następujące projekty aktów prawa miejscowego: w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w sprawie  programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 oraz w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych.
	Różnorodne wspieranie organizacji pozarządowych przez samorząd stwarza warunki do budowy partnerstwa i zwiększenia aktywności społecznej obywateli, którzy dostrzegają poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Gmina Sulechów od lat systematycznie współpracuje z trzecim sektorem, którego aktywność jest coraz bardziej widoczna i aprobowana przez społeczność lokalną.



***






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.


Obecnie trwają prace nad całkowicie nowym dokumentem strategicznym pn. „Strategia rozwoju Gminy Sulechów na lata 2011-2022 ”. Jest on opracowywany w ramach projektu „Nowoczesna Administracja Lubuskiego Trójmiasta”. Planowany termin przyjęcia nowej strategii to czwarty kwartał br.
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