Marcinowice, 16 lipca 2019r.
SE.0057.1.2019

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
I. Kalendarz Wójta Gminy Marcinowice
➢ 21.06.2019 odbyłem spotkanie z mieszkańcami Gminy w sprawach bieżących.
➢ 22.06.2019 brałem udział w spotkaniu z dziećmi z fundacji MarsJaiTy, Targach
Sobótkowych w Sobótce oraz w 50-tej rocznicy święceń kapłańskich Biskupa Ignacego
Deca w Świdnicy.
➢ 23.06.2019 brałem udział XXIV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych oraz
obchodach 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamku Książ, a
także w Gminnych Zawodach Pożarniczych.
➢ 24.06.2019 odbyłem spotkanie w Czarnym Borze w celu podpisania umowy na drogę
transportu rolnego w Strzelcach na którą gmina otrzymała promesę. W tym samym dniu
uczestniczyłem w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MPK w Świdnicy.
➢ 25.06.2019 odbyła się narada z kierownikami na której były omawiane sprawy bieżące
gminy oraz jednostek podległych gminie. Uczestniczyłem także w spotkaniu z
projektantami: panem Dariuszem Sarnackim, panem Adamem Mądrzakiem w sprawie
rozbudowy przedszkola oraz budowy żłobka. W tym samym dniu brałem udział w
spotkaniu z mieszkańcami wsi Szczepanów w sprawie organizacji gminnych dożynek.
➢ 26.06.2019 w tym dniu odbyłem spotkania z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących.
➢ 27.06.2019 uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej.
➢ 28.06.2019 odbyłem spotkanie z panem Zbigniewem Chęcińskim w sprawie
funkcjonowania kasy w Urzędzie Gminy. W tym samym dniu brałem udział XXXVI
Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ,, Ślężanie-Lokalna Grupa
Działania'' w Sobótce.
➢ 29.06.2019 uczestniczyłem w pikniku rodzinnym w Goli Świdnickiej.
➢ 30.06.2019 uczestniczyłem w wydarzeniu pt.,, Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą’’.
➢ 01.07.2019 spotkałem się z panem Andrzejem Kudła oraz panem Zdzisławem Sawicz z
Polskich Linii Kolejowych w sprawie linii kolejowej na trasie Wrocław – Świdnica. W tym
samym dniu brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Sygnatariuszy Sudety 2030 w
Świdnicy.

➢ 02.07.2019 odbyłem spotkanie z firmą Dabro-Bau w sprawie budowy boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej w Strzelcach oraz siłowni finansowanej z programu OSA (
Otwarte Strefy Aktywności).W tym dniu udałem się na oględziny do miejscowości
położonych na terenie gminy, które ucierpiały podczas gwałtownego gradobicia, a także
suszy w celu zapoznania się z zaistniałymi szkodami.
➢ 03.07.2019 uczestniczyłem w naradzie z sołtysami na której były omawiane sprawy
związane z poszczególnymi miejscowościami. W tym samym dniu spotkałem się z radnym
Władysławem Bieleckim w sprawie masztu telefonii komórkowej w Marcinowicach oraz
z mieszkańcami wsi Szczepanów w sprawie organizacji dożynek.
➢ 04.07.2019 spotkałem się z przedstawicielami banku PKO. Podczas spotkania poruszany
był temat obligacji. W tym samym dniu odbyły się spotkania z mieszkańcami gminy w
sprawach bieżących
➢ 05.07.2019 brałem udział w komisji oświaty. Podczas komisji omawiane były stypendia
dla uczniów.
➢ 08.07.2019 udałem się na oględziny do miejscowości: Gruszów, Stefanowice, Szczepanów
w sprawie rozbudowy oświetlenia oraz przeglądu dróg.
➢ 09.07.2019 uczestniczyłem w naradzie z sołtysami. W tym samym dniu spotkałem się z
Zastępcą Burmistrza Sobótki panią Ewą Fiedler- Łeńską
➢ 10.07.2019 odbyłem spotkanie z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. W tym
samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami Szczepanowa w sprawie
organizacji dożynek.
➢ 11.07.2019 spotkałem się z dyrektorem departamentu infrastruktury panią Agnieszką
Zakęś oraz przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe panem Andrzejem Kudła oraz
panem Zdzisławem Sawicz w Urzędzie Marszałkowskim. W tym samym dniu odbyło się
spotkanie z projektantami w sprawie rozbudowy przedszkola, a także z urbanistą panią
Martą Wiszczuk w sprawie planowania przestrzennego. Tego dnia uczestniczyłem w
odbiorze szatni sportowych w Wirach- zrealizowanych w ramach konkursy ,,Odnowa
Dolnośląskiej Wsi ‘’.
➢ 12.07.2019- odbyłem spotkanie z prezesem Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych
panem Jackiem Taratutą w sprawie pozyskiwania środków z WFOSiGW

na stację

uzdatniana wody. W Tym samym dniu odbyłem spotkanie z mieszkanką wsi Marcinowice
ws. masztu telefonii komórkowej zlokalizowanego w miejscowości Marcinowice.
➢ 15.07.2019 brałem udział w komisjach Rady Gminy. W tym samym dniu uczestniczyłem
w uroczystej akademii z okazji 100 rocznicy powstania Polskiej Policji.

II. Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty – ZAKRES
PRAC
1.

Wydano 5 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu

2.

Została wykonana naprawa samochodu pożarniczego Mercedes (OSP Strzelce) – koszt
naprawy 984 zł

3.

Zakupiono środek pianotwórczy do OSP Tworzyjanów, Zebrzydów i Strzelce – koszt
zakupu 949,55 zł

4.

Złożono wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Szkoły Podstawowej Strzelce
na kwotę 13.107 zł, Szkoły Podstawowej Marcinowice 22.824 zł)

5.

Przeprowadzono procedury w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą „Dowóz
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Marcinowice do szkół, ośrodków i placówek
oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”

6.

Realizacja rządowych programów wyprawka szkolna i pomoc dzieciom i uczniom w
formie zasiłku losowego na cele edukacyjne

7.

Realizacja zadań wynikających z Systemu Informacji Oświatowej

8.

Rozpoczęcie naboru do projektu E-aktywni

9.

Odbiór szatni sportowych w Wirach- zrealizowanych w ramach konkursy ,,Odnowa
Dolnośląskiej Wsi ‘’ (dostarczono kontenery szatniowe, wyznaczono obszar przez
geodetę)

10. Projekt Czeski „Gmina Marcinowice i Mikroregion wspólnym domem dla sąsiadów” –
uzupełnienia do wniosku (decyzja o dofinansowania w październiku 2019r)
11. Maluch+ przesłano oświadczenie o przyjęciu dotacji
12. Rozbudowa przedszkola (prace nad PFU + wniosek o dofinansowanie)
13. Program Mały Strażak – pomoc w przygotowaniu projektu dla OSP
14. LGD ogłoszenie wstępnego terminarza naborów.
15. GLKS Marcinowice – uzupełnienia do wniosku na siłownie
16. Gruszka Run – złożenie oferty + prace dodatkowe
17. OSA + Boisko szkolne – prace nad realizacją zadań

III. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC
1.

Wystosowano wniosek do Wojewody o powołanie Komisji do szacowania strat
spowodowanych suszą w terminie od dnia 1 maja do 30 czerwca br na terenie gminy
- Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem Nr 277/19 z dnia 04 lipca powołał komisję ds.
szacowania strat - susza
- do dnia 15 lipca wpłynęło: 55 wniosków suszowych

2.

Wystosowano wniosek do Wojewody o powołanie Komisji do szacowania strat
spowodowanych gradobiciem w dniu 01 lipca 2019r. na terenie gminy
- Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem Nr 276/19 z dnia 04 lipca powołał komisję ds.
szacowania strat - grad
- do dnia 15 lipca wpłynęło: 47 wniosków

3.

Wybory do Izb Rolniczych - do 5 lipca Okręgowa Komisja Wyborcza nr 116 rejestrowała
wnioski kandydatów do rady powiatowej. W związku z tym , iż zgłoszona liczba
kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w naszym okręgu wyborczym
głosowania w dniu 28 lipca nie przeprowadza się, a za wybranych członków Rady
Powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów tj.: Leń Stanisław
zam. Szczepanów oraz Mazur Ryszard Władysław zam. Tworzyjanów

4.

Na dzień 09 lipca ogłoszone były następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości działka
nr 355, 82/2, 88 obręb Zebrzydów, budynek Biała 31 dz. nr 262, 264 przetargi zakończone
zostały wynikiem negatywnym (nikt nie wpłacił wadium)

5.

W dniu 11 lipca przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Chwałków 26B działka nr 65/3- cena wywoławcza wynosiła 61 600 zł w wyniku licytacji
cena sprzedaży wynosi: 87 000 zł

6.

Z zakresu ochrona przyrody: wydano 2 decyzje na wycinkę drzew tj. 2 szt. świerki w
Marcinowicach, 2 szt. jesion w Gola Świdnicka, uszkodzeniu uległa lipa szt. 1 w obrębie
Kątki, dokonano korekty drzew na drodze gminnej w Mysłakowie

7.

Od dnia 01 lipca 2019R. WFOŚiGW we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków
związanych z usuwaniem azbestu w roku 2019. Nabór w Gminie Marcinowice trwał do
15.07.2019 r. Złożenie kompletu dokumentów do 22.07.2019 r. do godziny 15.30

8.

Aktualnie złożono 18 wniosków na 4340m2 płyt azbestowych

9.

Z zakresu numeracja porządkowa: nadano 2 numery porządkowe, wprowadzono 2 nowe
ulice do systemu w Goli Świdnickiej i Szczepanowie, wydano 2 zaświadczenia o nadanych
uprzednio numerach porządkowych

10. Wszczęto postępowanie w sprawie składowania pomiotu kurzego i innych odpadów na
terenie Wir
11. Wydano pozytywną opinię postanowieniem Wójta Gminy dla Polskich Kopalń Granitu
Sp. z o.o., ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, które wystąpiły w dniu 09.07.2019 r. z
wnioskiem o wydanie opinii do PLANU RUCHU odkrywkowego zakładu górniczego
Kopalnia Granitu „Chwałków I” w Chwałkowie, sporządzonego na okres 17.10.2019 r. do
16.10.2025r
12. Przygotowano 35 pism porządkowych do właścicieli gruntów w związku z tegorocznymi
dożynkami w Szczepanowie
13. Przygotowano odpowiedź do WIOŚ we Wrocławiu w sprawie zdeponowania odpadów na
działce w Tworzyjanowie.
14. Z zakresu ochrony zwierząt ( sterylizacja 3 kotek, dokarmianie kotów, usypianie ślepego
miotu, znaleziono właściciela dla zagubionego pieska)
15. W raportach i monitoringu suszy w naszej gminie doszły uprawy kukurydzy na ziarno i
zielonkę

IV. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej –
ZAKRES PRAC
Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA

1.

Na wniosek radnej wsi Chwałków dot. naprawienia uszkodzonej nawierzchni drogi
gminnej nr 131 oraz 119 wystosowano pismo, że odrębnym zleceniem firma dokona
uzupełnienia ubytków m.in. w Chwałkowie

2.

Wystosowano pismo do Posterunku Policji w Marcinowicach w o częstsze kontrole na
drodze transportu rolnego Gruszów-Śmiałowice, ze względu na przejazd pojazdami
wielkogabarytowymi (z odpadami) i niszczenie drogi

3.

Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów w Świdnicy zlecono
uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg gminnych

4.

Odpowiedź dla mieszkańców ulicy Baczyńskiego w Marcinowicach w sprawie
utwardzenia drogi dz. nr 387/1 (ulica Baczyńskiego) w Marcinowicach, o ujęciu na liście
do ewentualnej realizacji w przypadku ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie pomocy

finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie
rekultywacyjne na 2020 rok
5.

Rada Sołecka wsi Stefanowice wystosowała pismo do SDPŚ w Jaworzynie Śl. W sprawie
odchwaszczenia chodnika przy drodze powiatowej w Stefanowicach (prace zostaną
wykonane w III kwartale br.)

6.

Wystosowano odrębne pismo do SDPŚ w Jaworzynie

o podjęcie działań w zakresie

wykoszenia, wyskarpowania poboczy przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy
oraz o odchwaszczenie chodników przy tych drogach (m.in. w Chwałkowie i
Stefanowicach.)
7.

Na wniosek mieszkańców Chwałkowa wystąpiono do SDPŚ w Jaworzynie Śl. o
ustosunkowanie się do sprawy ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju przy
drodze powiatowej w Chwałkowie( skrzyżowanie z drogą powiatową na Sady)

8.

Zamontowano znaki drogowe B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczką nie dotyczy
mieszkańców na drodze gminnej w Zebrzydowie (droga koło remizy strażackiej)

9.

Wystąpiono do SDPŚ w Jaworzynie Śl. o udrożnienie studzienek burzowych przy drogach
powiatowych w Marcinowicach

10. Zlecono z dniem 16.07.2019r wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania „Tworzyjanów-Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych”
11. Zlecono z dniem 02.07.2019r wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 235/2 w
Szczepanowie- 145m2. (termin wykonania do 15.08.2019r)
12. Zlecono z dniem 12.07.2019r aktualizację użytków dla działek, obręb w Strzelcach, w
związku z realizacją przebudowy drogi transportu rolnego w Strzelcach
13. Wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy przekazujące notatkę służbową z
przeprowadzonej kontroli prawidłowości zastosowania, funkcjonowania i utrzymania
znaków drogowych na drogach gminnych publicznych – do realizacji na bieżąco w
zakresie wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości
14. W trakcie przygotowywania protokół strat dot. szacowania szkód w infrastrukturze
komunalnej spowodowanymi intensywnymi opadami deszczu i gradu mających miejsce w
dniu 01.07.2019r
15. Na wniosek firmy projektowej wyrażono zgodę na uzgodnienie trasy budowy przyłącza
kablowego elektroenergetycznego niskiego napięcia dla zasilania domu jednorodzinnego
w m. Szczepanów w zakresie drogi gminnej dz. nr 259/1

16. Na wniosek firmy projektowej wydano decyzję na uzgodnienie trasy przyłącza
wodociągowego dla potrzeb planowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z infrastrukturą techniczną w Mysłakowie w zakresie drogi gminnej nr 111731D
17. Na wniosek zainteresowanej strony wyrażono zgodę na uzgodnienie trasy przyłącza wody
i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Wirkach w
zakresie drogi gminnej dz. nr 350dr
18. Na wniosek zainteresowanej strony wydano decyzję na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
nr 111734D w Marcinowicach
19. Na wniosek zainteresowanej strony wyrażono zgodę na uzgodnienie trasy przyłącza
wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

dla potrzeb projektowanego budynku

mieszkalnego w Marcinowicach w zakresie działki gminnej nr 258/1
20. Na wniosek firmy wydano decyzję na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej nr 111731D
w Mysłakowie w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
21. Przesłano do Urzędu Miejskiego w Lubinie kompletu dokumentów (pełnomocnictwa,
oświadczenia i tabela wszystkich Punktów Poboru Energii –oświetlenie uliczne, świetlice,
remizy, boiska, OPS Marcinowice, szkoła M-ce i szkoła Strzelce) dot. przeprowadzenia
procedury przetargowej na dostawę energii elektrycznej na 2020r dla potrzeb Grupy
Zakupowej
22. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie projektu
oświetlenia drogowego w Kraskowie.
23. Zlecono wykonanie map do celów projektowych dla wykonania oświetlenia drogowego w
Kraskowie.
24. Wskazano dla Tauron Dystrybucja SA

lokalizację montażu 3 dodatkowych opraw

oświetleniowych na istniejących słupach w ramach zawartej umowy na eksploatacje
oświetlenia drogowego (Zebrzydów, Chwałków, Strzelce)
25. Wymieniono uszkodzoną lampę oświetlenia drogowego na istniejącym słupie (przy
moście) w Śmiałowicach
26. Bieżące informowanie Tauron-Serwis drogą mailową /telefoniczną

o niesprawnie

działających punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek
27. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków i faktur
(sprzątanie przystanków, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, dodatkowe
punkty oświetleniowe, kamień itp.)

Z ZAKRESU: PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

1.

Prowadzenie postępowania na wniosek właściciela działki położonej w Kraskowie w
sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
-pismo od Nadleśnictwa Świdnica dot. zaplanowania realizacji przedmiotowej inwestycji
w bezpiecznej odległości od gruntów leśnych

2.

Informacja

od

Marszałka

Województwa

Dolnośląskiego

o

użytkach

rolnych

zaopiniowanych pozytywnie dot. planów Sady, Biała
3.

Przygotowanie wstępnego podziału działki w Marcinowicach

4.

Przygotowanie opinii na temat zgodności planowanej inwestycji pod kątem zgodności z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki w Marcinowicach

5.

Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek w następujących miejscowościach : Mysłaków, Sady, Wirki, Sady, Zebrzydów,
Szczepanów, Tąpadła, Biała, Marcinowice

6.

Przygotowanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki : Zebrzydów, Tworzyjanów, Marcinowice, Wirki, Krasków, Sady, Śmiałowice

7.

Przygotowanie umowy dla firmy GISON na opracowanie bazy wektorowej dla
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce

Z ZAKRESU: GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKANIOWA

1.

Przygotowanie umowy na wynajęcie świetlicy oraz wystawienie faktury w następujących
miejscowościach : Chwałków, Gola Świdnicka, Biała, Tąpadła

2.

Aktualizacja wniosków o przydział lokalu mieszkalnego/lokalu socjalnego

3.

Wystawienie FV za czynsz w lokalach mieszkalnych

4.

Zebranie członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Kwiatowa 1 i wybór nowego
Zarządcy – Firma APA

Z ZAKRESU: GOSPODARKA ODPADAMI
1. Deklaracje o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia
01.04.2019 ( zmiana cen) – do 11.07.2019r – wpłynęło 135 wniosków
2. Wykonano załączniki do specyfikacji (przygotowane do przetargu na śmieci)

3. W dniu 25.06.- odbyło się spotkanie z projektantami w spr. zmiany sposobu użytkowania
budynku po byłej szkole podstawowej w Wirach :
- z przeznaczenie części parterowej na Klub Malucha
- piętro – Klub Seniora
4. Wyłoniono wykonawcę chodnika w Szczepanowie
5. Dnia 01 lipca odbyło się spotkanie w świetlicy Mysłaków - dot. wyjaśnień odbioru sali po
wynajmie
6. Dnia 11 lipca rozstrzygnięto przetarg na zadanie pod nazwą: ,,Podniesienie poziomu
bezpieczeństwa poprzez budowę zatoczki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i
dojściami w miejscowości Wirki’’ wyłoniona została firma: Usługi Ogólnobudowlane Rafał
Szlachcic
7. Odbyło się spotkanie z projektantami odnośnie rozbudowy przedszkola
8. Odbyło się spotkanie z urbanistą w spr. linii zabudowy w miejscowości Tąpadła i w sprawie
umowy.
9. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami Marcinowic odnoście budowy masztu telefonii
10. Odbyła się narada na budowie świetlicy w Strzelcach
11. Sprawdzono budowę drogi w Strzelcach

Z ZAKRESU: INNE

1. Przygotowanie zlecenia na naprawę awarii na Orliku w Szczepanowie
2. Przygotowani zlecenia na wykonanie przeglądu na placach zabaw.
3. Przygotowanie zlecenia na wykonanie pomiaru i podłączenia kuchenek elektrycznych
świetlicach wiejskich

w Białej, Kątkach, Klecinie, Marcinowicach, Szczepanowie ,

Zebrzydowie.
4. Przygotowanie zlecenia na zakup łat .

