Marcinowice, 09 październik 2020r.
SE.0057.5.2020

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 22 czerwca do 12 października 2020 r.

I.

SPOTKANIA
1. Spotkanie samorządowców w Świdnickiej Kurii Biskupiej.
2. Spotkanie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzatą Jarosińska-Jedynak
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” w sprawie perspektywy
finansowej 2021-2027.
3. Uroczyste wręczenie promes ,,Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych'' we
Wrocławiu.
4. XXXIX Zwyczajne Walne Zebranie Członków LGD w Sobótce.
5. Spotkanie ze Starostą Świdnickim Panem Piotrem Fedorowiczem.
6. Spotkanie z Prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Panem
Stanisławem Wroną.
7. Uroczystości z okazji pożegnania Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca.
8. Otwarcie drogi powiatowej na odcinku Zebrzydów-Mysłaków.
9. Odbiór promesy ,, Mały Strażak'' w Wałbrzychu.
10. Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych( budowa a4, odcinek
Wrocław-Krzyżowa) w formie wideokonferencji.
11. Sesje Nadzwyczajne Rady Gminy Marcinowice.
12. Komisje Rady Gminy Marcinowice.
13. Spotkanie z wykonawcą drogi w Szczepanowie.
14. Zebranie wiejskie w Sadach.
15. Spotkanie mieszkańców z udziałem Pani Lidii Markowskiej- Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie budowy drogi S5.
16. Spotkanie z przedstawicielem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w sprawie
progów zwalniających.
17. Odbiór promesy ,, Bitwa o wóz'' w Warszawie.
18. Uroczysta Akademia z okazji 101 rocznicy powstania Polskiej Policji.
19. Spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

20. Uroczystość 100 lecia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w Dzierżoniowie.
21. Spotkanie w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
22. Uroczystość upamiętniająca 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej w Udaninie.
23. Msza Dożynkowa Gminy Marcinowice.
24. Spotkanie z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.
25. Spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron Polska Energia.
26. Msza Święta z okazji pożegnania Księdza Tadeusza Karasiewicza.
27. Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Panem Grzegorzem
Macko.
28. Spotkanie z Dyrektorem Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Panem Grzegorzem Suduł.
29. Spotkanie z Geodetą Wojewódzkim Panem Markiem Bitner.
30. Spotkanie z przedstawicielem firmy Krezus w sprawie podpisania umowy na zadanie ,,
Maluch + '' .
31. Podpisanie umowy na zadanie ,,Droga dojazdowa do gruntów rolnych Szczepanów,
etap II’’ z firmą Com-D.
32. Udział w

III edycji ogólnopolskiego konkursu,, Fundusz sołecki - najlepsza

inicjatywa''.
33. Spotkanie

w

formie

wideokonferencji-

wyznaczenie

miejskich

obszarów

funkcjonalnych i podejścia terytorialnego w perspektywie finansowej 2021-2027,
organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
34. Uroczyste spotkanie z okazji objęcia urzędu Biskupa Świdnickiego Marka Mendyka.
35. Piknik lotniczy w Świebodzicach.
36. Dożynki Gminne w Udaninie.
37. Udział w prezentacji elektrycznego autobusu-MPK Świdnica.
38. Spotkanie z przedstawicielem firmy Dabro-Bau w sprawie podpisania umowy na
budowę parkingu.
39. Zebranie wiejskie z mieszkańcami wsi Szczepanów w sprawie budowy drogi s5.
40. Uczestnictwo w odbiorze drogi w Szczepanowie, etap I.
41. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Partnerstwa.
42. Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu mł. insp. Tomaszem Jędrzejowskim w sprawie budowy
posterunku policji w Marcinowicach.

43. Spotkanie ze Starostą Świdnickim Panem Piotrem Fedorowiczem oraz z Dyrektorem
Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Panem Markiem Olesińskim.
44. Podpisanie aktu notarialnego w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa we
Wrocławiu.

W okresie międzysesyjnym odbyły się liczne spotkania z mieszkańcami gminy w sprawach
bieżących, a także szereg spotkań z kierownikami oraz dyrektorami gminnych jednostek w
sprawach organizacyjnych.

II.

ZARZĄDZENIA

1. Zarządzenie Nr 51/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
dokonana zmian w budżecie gminy na 2020 r.
2. Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz obsługi obwodowych komisji
wyborczych w zakresie zastosowania systemu informatycznego w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
3. Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w
wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
4. Zarządzenie Nr 53a/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie
wyznaczenia nauczycieli do zastępstw w przypadku nieobecności dyrektora Publicznego
Przedszkola w Marcinowicach w miesiącach lipiec i sierpień 2020 r.
5. Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy Marcinowice
zwolnionego ze służby przygotowawczej.
6. Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
7. Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

8.

Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy na 2020 r.

9.

Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dni
wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz sobotę
dnia 26 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Marcinowice.

10. Zarządzenie Nr 59/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania
wspólnego Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Gminy Marcinowice.
11. Zarządzenie Nr 60/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
12. Zarządzenie Nr 61/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
13. Zarządzenie Nr 62/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
14. Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
15. Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 36/2019 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie
określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.
16. Zarządzenie Nr 65/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 4/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia częściowego pokrycia
kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku podczas pracy przy obsłudze monitora
ekranowego pracownikom Urzędu Gminy Marcinowice.
17. Zarządzenie Nr 66/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
18. Zarządzenie Nr 67/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad
wynajmu, ustalenia wysokości stawek oraz określenie wzoru umowy zawartej w celu
korzystania z sal gimnastycznych, sal dydaktycznych oraz miejsc pod automaty vendingowe w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice.
19. Zarządzenie Nr 68/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Marcinowice.
20. Zarządzenie Nr 69/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
21. Zarządzenie Nr 70/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

22. Zarządzenie Nr 71/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 września 2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
23. Zarządzenie Nr 72/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 września 2020 r. w sprawie
ustalenia składu Stałej Komisji Przetargowej.
24. Zarządzenie Nr 73/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 września 2020 r. w sprawie
powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat będących następstwem
klęski żywiołowej bądź zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej, powstałych na
terenie Gminy Marcinowice.
25. Zarządzenie Nr 75/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
26. Zarządzenie Nr 76/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.
27. Zarządzenie Nr 77/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2020r. w sprawie
powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Marcinowice.
28. Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 24 września 2020r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
29. Zarządzenie Nr 79/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 września 2020r. w sprawie
powołania komisji odbioru świetlic.
30. Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 września 2020 r. w sprawie
wyznaczeniu Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy
Marcinowice.
31. Zarządzenie Nr 81/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r.
32. Zarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Marcinowice.

III.

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty – ZAKRES PRAC

➢

w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej:
1.

Ogłoszono i zakończono przetarg na zadania pn. „Dostawa średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworzyjanowie”
- wybór najkorzystniejszej oferty: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

2.

Ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach”.

3.

Ogłoszono przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ z OSP Marcinowice.

4.

Przekazanie dotacji celowej w ramach programu z WFOŚiGW na zakup sprzętu
hydraulicznego służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków
zagrożeń na potrzeby OSP Marcinowice.

5.

Wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,

6.

Wykonano remont elewacji remizy OSP w Zebrzydowie.

7.

Zlecono przegląd urządzeń hydraulicznych oraz zakup nowych węży hydraulicznych dla
OSP Marcinowice.

8.

Zgłoszono szkody po nawałnicy z dnia 05.09.2020 r. do Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego (uszkodzona droga w Tworzyjanowie).

9.

Rozdysponowano środki ochrony osobistej dla szkół (maseczki, płyny do dezynfekcji,
termometry).

10. Aktualizacja Stałego Dyżuru.
11. W dniach od 6-9.10.2020 r. odbyły się ćwiczenia RENEGATE/SAREX-20.
12. Wydano 4 stałe zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 6 jednorazowych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu.
13. Dokonywanie przez przedsiębiorców wpłat III raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do
dnia 30 września.
14. Złożenie jednego wniosku do Sądu Rejonowego w Świdnicy o wszczęcie postępowania w
sprawie skierowania na leczenie odwykowe.
15. Prace nad projektem budżetu wydatków i dochodów na 2021r. z rozdz. 75412, 85153,
85154.
16. Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za III kw. 2020 r.
17. Prace w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

➢

w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty:
1. Podpisano porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu z siedzibą we Wrocławiu na
organizację zajęć sportowych dla uczniów klas I-III w ramach projektu „Umiem pływać” w
2020 roku.
2. Zatwierdzono zmiany do zatwierdzonych w maju br. arkuszy organizacji szkół i
przedszkola,
3. Wydawane są decyzje w zakresie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.
4. Uzupełnianie danych w Systemie Informacji Oświatowej.
5. Realizowano zadania w zakresie zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dowozu do
placówek oświatowych.
6. Przygotowano aktualizację informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
7. Przygotowano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
8. Przy współpracy z dyrektorami przedszkola i szkół szereg realizowano działania w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

➢

w ramach zamówień publicznych, organizacji pozarządowych, projektów miękkich:
1. Opracowanie i zamieszczenie dokumentacji dotyczącej przetargów:
• OR.271.16.2020 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę
parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry,
• OR.271.17.2020 - Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkolnych
na klub malucha (1-3 lat ) w miejscowości Wiry – zadanie „Utworzenie Klubu Malucha w
miejscowości Wiry” realizowane w ramach Programu „MALUCH + 2020,
• OR.271.18.2020 - Szczepanów II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 235/3, 3/1,

• OR.271.19.2020 - Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy w
Marcinowicach,
• OR.271.20.2020 - Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkolnych
1 - piętra na klub seniora i budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (nps)
– w ramach zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wiry”
realizowanego w ramach Programu „SENIOR + 2020,

2. Opracowanie kalkulacji funkcjonowania Klubu Malucha w Wirach.
3. Konsultacje i spotkania prezentacyjne w sprawie wyboru platformy przetargowej z firmami:
PZP24.PL sp. z o.o. (platforma PZP24), Open Nexus sp. Zo.o. (platforma przetargowa.pl),
Otwarty Rynek elektroniczny SA. (platforma marketplanet.pl).
4. Przekazanie wykazu miejsc noclegowych z terenu gminy do Wydziału Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
➢

z zakresu informatyzacji:
1. Zawarto nową umowę z operatorem telekomunikacyjnym Orange. S.A. na połączenia
telefoniczne oraz dostęp do Internetu w celu optymalizacji ponoszonych kosztów przez Urząd
Gminy.
2. Trwają prace nad wyborem firmy do przeniesienia okablowania centrali telefonicznej z
sekretariatu do serwerowni odraz wymiany centrali telefonicznej na nową i montażu w
serwerowni.
3. W związku ze zmianą ustawy o Dostępności Cyfrowej podpisano Aneks z firmą Posiedzenia.pl
obsługującej głosowanie oraz transmisje sesji Rady Gminy Marcinowice w celu dostosowania
do aktualnych przepisów prawa.
4. Wspólnie z Inspektorem Ochrony Danych aktualizowana jest Polityka Bezpieczeństwa
Informacji oraz Polityka Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych w Urzędzie Gminy
Marcinowice – planowana data zakończenia prac - październik 2020.
5. Pozyskano dofinansowanie w ramach programu Zdalna Szkoła+ oraz zakup 21 laptopów na
kwotę: 55.000 zł (9 laptopów przekazano do Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w
Strzelcach a 12 laptopów do Szkoły Podstawowej w Marcinowicach).

➢ ponadto:
1.

Dokonano zakupu i ubezpieczenia nowej przyczepki samochodowej do samochodu służbowego
TOYOTA DSW 61999.

IV. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC

1. Wydano 11 decyzji Wójta Gminy zatwierdzającą podział nieruchomości w miejscowościach
Wirki, Marcinowice, Mysłaków, Szczepanów, Śmiałowice, Chwałków, Zebrzydów, Tąpadła.
2. Wydano 3 zaświadczenia potwierdzające wniesienie jednorazowej opłaty przekształceniowej
(Wiry)
3. Wystąpiono z 2 wnioskami o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we
Wrocławiu na wycięcie drzewa w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2899D D, obręb
(dz. nr 504, obręb Strzelce) z gatunku robinia akacjowa oraz na usunięcie drzew w obrębie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2879D D, obręb (dz. nr 96, obręb Stefanowice) z gatunku jesion.
4. Wystąpiono z 4 wnioskami o uzgodnienie do Starostwa Powiatowego w Świdnicy wycinki
drzew na mieniu gminnym: a)działka nr 403/6-Ls, obręb Mysłaków- 3 szt. dąb o obwodzie pnia: 50, 61, 132 cm,
b) działka nr 231/1, obręb Wiry- 1 szt. świerk o obwodzie pnia: 60 cm
c) działka nr 256/3, obręb Biała -4 szt. świerka o obwodzie pnia: 75 cm, 96 cm, 100 cm, 116
cm.
d) działka nr 470, obręb Marcinowice- 5 szt. z gatunku świerk o obwodzie pnia: 105 cm, 110
cm, 125 cm, 123 cm, 70 cm
5. Wydano 16 pozwoleń oraz 3 decyzje Wójta Gminy Marcinowice na wycinkę drzew: 1 szt. z gat.
dąb, 1 szt. z gat. tulipanowiec, 1 szt. z gat. cyprys, 1 szt. z gat. modrzew, 1 szt. z gat. jodła, 50
szt. z gat. topola euroamerykańska, 15 szt. z gat. świerk, 6 szt. z gat. sosna.
6. Wystosowano wniosek do PKP z prośbą o wycięcie drzew z gat. topola euroamerykańska na
działce nr 224/5 w miejscowości Szczepanów.
7. Wydano 2 zezwolenie na wycinkę drzew na działkach rolnych w miejscowości Zebrzydów oraz
Chwałków.
8. W dniu 01.09.2020 r. ogłoszono zapytanie ofertowe pn.” Zabiegi pielęgnacyjne Pomnika
przyrody drzewa z gatunku Dąb szypułkowy ”Śmiałek" zlokalizowanego na terenie działki nr
58/3 obręb Śmiałowice” łącznie wpłynęło 5 ofert. W dniu 18.09.2020 wyłoniono wykonawcę.

9. Ogłoszono 3 przetargi na sprzedaż działek: Marcinowice, ul. Leśna, działka nr 198/9,
Marcinowice, ul. Pogodna, działka nr 146/4, Chwałków, działka nr 65/8.
10. Zwrócono się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony
dla Rolnictwa” dla 10 rolników działających na terenie Gminy Marcinowice, odznaczenia
wręczono na uroczystej Mszy Świętej Dożynkowej w dniu 23.08.2020 we wsi Gola Świdnicka.
11. Wystosowano pisma w sprawie wykonania rowu na granicy posesji w miejscowości Tąpadła
12. Pismo do właściciela działki 100/5 w Chwałkowie nakazujące przycięcie i korektę nasadzeń.
13. Wystosowano pismo do Wód Polskich w sprawie zabudowy rowu na działce 14/24 obręb Biała.
14. Sporządzono pismo dot. dojazdu do dz. nr 61 i 64 w miejscowości Zebrzydów.
15. Wysłano pismo w sprawie porzucenia śmieci na działce 50/2 w Zebrzydowie.
16. Wystosowano pismo w sprawie nielegalnego wykoszenia zboża na działkach w miejscowości
Wiry.
17. Pismo w sprawie palenia odpadami przez mieszkańca Goli Świdnickiej.
18. Pismo w sprawie porzucenia śmieci pomiędzy miejscowościami Kątki - Mysłaków.
19. W dniu 29.06.2020 r. podpisano Umowę z firmą Logistyka Odpadów Sp. z o.o. na wykonanie
zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”. W dniach 11.0812.08 nastąpiło wykonanie w/w zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji
azbestu. W tym roku, zgodnie z 19 wnioskami złożonymi przez mieszkańców usunięto 34,09 ton
niebezpiecznego materiału.
20. W dniu 29.07.2020r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: rozbudowa Zakłady Produkcji Kruszyw i Betonu
Towarowego o węzeł betoniarski i wiatę na części zamienne do maszyn pod nazwą: „Budowa
węzła betoniarskiego i magazynu na części zamienne do maszyn i urządzeń pracujących na
zakładzie”, na działce nr 220/4, obręb 0003 Gola Świdnicka, Gmina Marcinowice, w dniu 03.08
wezwano wnioskodawcę do usunięcia braków we wniosku, wnioskodawca nie dostarczył
odpowiednich dokumentów, dlatego wniosek pozostał bez rozpatrzenia.
21. Od 3.08 do 31.08.2020 rozpoczęto nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego do oleju
napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca
2020 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
22. W dniu 12.08 podpisano Umowę dot. wykonania konserwacji rowów melioracyjnych R-C, RC3 w obrębie wsi Mysłaków, w dniu 07.09 podpisano aneks do umowy zmieniający termin
wykonania robót tj. do 20.10.2020,
23. W dniu 14.08.br. ogłoszono II zapytanie ofertowo dot. zadania „Usuwanie folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

24. Na wniosek firmy Aviagen EPI sp. z o.o., Zębowo 71 A, 87-126 Obrowo, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków inwentarskich dla kur
rodzicielskich (9 800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z niezbędną infrastrukturą
zlokalizowaną na działce nr 120/2 w miejscowości Śmiałowice, gmina Marcinowice”.
25. W dniu 20.08.2020 r. wysłano sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego dot. realizacji
działań określonych w Programie Ochrony Powietrza.
26. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
przesłano dokumenty potrzebne do rozliczenia zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest w Gminie Marcinowice”.
27. Do Dolnośląski Urząd Wojewódzki (Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska)
przesłano wniosek o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu
producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.
28. Wydano 123 decyzję dot. kwoty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
29. Ogłoszono zawiadomienie o unieważnienie zamówienia na zapytanie ofertowe na: „Usuwanie
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z
powodu zbyt dużej kwoty jaką zaproponował wykonawca.
30. Wydano Zarządzenia Wójta z Nr 75/20 w dniu 22.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości do sprzedaży działka nr 150/3,AM-1 o pow. 0,0247 ha obręb Strzelce, w drodze
bezprzetargowej w celu poprawny warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz.
nr 151/2.
31. W dniu 28.09.2020 r. Wójt Gminy podpisał akt notarialny sprzedaż nieruchomości: lokal
mieszkalny nr 2 Kątki 6a dz.nr 136/14 AM-1, sprzedaż w drodze bezprzetargowej dla najemców.
32. Przeprowadzono wizję lokalną na terenie byłej kopani w miejscowości Gołaszyce wraz z
przedstawicielami Starostwa Powiatowego, Nadleśnictwa Świdnica oraz Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w zapoznania się z dokonaną rekultywacją gruntu.
33. Wystosowano kolejne pismo (3) do Wrocławskiego Klub Koszykówki Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej w sprawie uporządkowania dz. nr 132/1 w miejscowości Zebrzydów.
34. Wystosowano pismo dot. udrożnienia rowu przy działce drogowej nr 38 w miejscowości
Zebrzydów.
35. Wysłano pismo do właściciela działki w miejscowości Tworzyjanów odnoszące się do zaorania
w wyniku plac polowych pobocza drogi gminnej działka nr 370 oraz do właścicieli działek

143/3, 143/2 w miejscowości Szczepanów , że w wyniku prowadzonych robót tj. rozbiórka
budynku gospodarczego oraz wywóz gruzu na działkę nr 143/1, została uszkodzona i zaśmiecona
błotem, żwirem droga gminna działka nr 259/1 dr.
36. Wystosowano pismo dot. uporządkowania działek w miejscowościach Wiry, Szczepanów,
Marcinowice, Biała, Zebrzydów, Tworzyjanów.
37. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego - Wydział Geodezji i Kartografii z prośbą o
aktualizację Planu Urządzeniowo - Rolnego dla Gminy Marcinowice.
38. Sporządzono 4 porozumienia odnośnie rezygnacji z dzierżawy działek w miejscowościach
Kątki, Gola Świdnicka, Sady, Zebrzydów, a także podpisano 2 umowy oraz aneks dotyczący
wydzierżawienia działek w w/w miejscowościach.
39. Wystosowano pisma w sprawie uregulowania zaległości za czynsz dzierżawny: rata I i II 2020r.
40. Sporządzono pisma dot. wypełnienia oświadczenia wraz z numerem konta bankowego, na
które ma zostać zwrócona nadpłata wynikająca z podpisanego porozumienia z 19 mieszkańcami
podpisanego w ramach pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”.
41. Ochrona zwierząt: przekazano 3 bezpańskie psy do Schroniska Azyl w Dzierżoniowie.
42. W dniu 31.08.2020 r. firma „Olech” zutylizowała martwą sarnę znalezioną na ul. A Asnyka w
Marcinowicach.
43. W ramach Umowy z Gabinetem Weterynaryjnym z siedzibą w Marcinowicach przy ulicy
Świdnickiej 5 poddano sterylizacji 5 kotków, poddano eutanazji następujące zwierzęta: jeż, 2
sarny, kot.
44. W dniu 5.10.2020 r. otrzymaliśmy telefoniczne zgłoszenie o rannej sowy, która po złapaniu
została przetransportowana do gabinetu weterynaryjnego i zoperowana. Sowa pomimo pomocy
nie przeżyła.
45. Od 1.09 br. rozpoczęto Powszechny Spis Rolny, który zakończy się 30.11.2020 r. W gminie
otwarto specjalne pomieszczenia dla rolników nie posiadających Internetu wyposażone w
sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego aby sami
mogli dokonać samopisu.
46. Waldemar Woźniak zebrał śmieci pomiędzy Szczepanowem a Strzelcami, które następnie
zebrano i wywieziono na PSZOK.
47. Opisano i przekazano faktury oraz zlecenia zapłaty do Referatu Budżetu i Finansów.
48. Zlecono:
• Doba.pl zamieszczenie dwóch ogłoszeń o przetargu od dnia 20.07.2020 r. do 21.08.2020 r., oraz
wykazu nieruchomości na okres 21 dni na kwotę 270,60 zł brutto.

• Biuro Geodezji S.C

wykonanie okazania granic drogi gminnej działki nr 136/33dr obręb

Kątki oraz działki nr 63dr i 329dr obręb Zebrzydów (bród na rzece Czarna Woda) na kwotę
1015,00 zł brutto
▪ Betlej Andrzej zakup 10 szt. krzewów ozdobnych na kwotę 200zł
• Gazeta Wyborcza zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki nr 65/8 obręb
Chwałków w Waszej Gazecie Wyborczej w dniu 27.08.2020 r publikacja prasowa o zasięgu
ogólnopolskim na kwotę 1.999,98 zł brutto.
• Doba.pl zamieszczenie dwóch ogłoszeń o przetargu od dnia 25.09.2020 r. do 28.10.2020r oraz
wykazu nieruchomości na okres 21 dni, na kwotę 270,60 zł brutto.

V. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES

➢ Z ZAKRESU: NUMERACJA PORZĄDKOWA
Nadano numery porządkowe:
1. Gruszów 4E, 18A
2. Tąpadła 13K, 13N, 14L, 19J, 20D
3. Szczepanów 62F, 66A, ul. Włodzimierza Piotrowskiego 1
4. Wiry 24F
5. Wirki 28C, 34Ł, 34N, 34O
6. Kątki 9B
7. Zebrzydów 47K
8. Krasków 12D

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA

1.

Wystosowano pisma do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w następujących sprawach:

•

naprawy/uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy
Marcinowice (przede wszystkim na drodze powiatowej 1994D Zebrzydów-Biała),

•

naprawy nawierzchni drogi powiatowej nr 2879D w miejscowości Śmiałowice,
w szczególności przy posesji nr 1,

•

naprawy załamanego przepustu przy drodze powiatowej nr 1990D w miejscowości Wiry przy
wjeździe na działkę nr 67,

•

przeglądu i korekty drzew (zwłaszcza z gatunku topola) wykoszenia oraz wysprzątania
poboczy i rowów przy drodze powiatowej nr 2902D na trasie Kątki-Pszenno,

•

wyczyszczenia koryt odwaniających przy drodze powiatowej nr 2903D Kątki-Zebrzydów,

•

odnowienia barierek oraz pozostałych elementów oddzielających drogę powiatową nr 2879D
ciągów pieszych w miejscowości Zebrzydów,

•

naprawy uszkodzonej pokrywy studzienki kanalizacji burzowej umieszczonej w nawierzchni
drogi powiatowej w miejscowości Biała przy posesji nr 46,

•

naprawy pobocza w pasie drogi powiatowej w Sadach pomiędzy posesjami 7 a 8.

•

naprawy i zabezpieczenia lustra na drodze powiatowej nr 1990D w miejscowości Tąpadła,

•

oznakowania zakrętów na drodze powiatowej nr 1990D między miejscowościami WirkiWiry,

•

naprawy zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną dz. nr 137 w Śmiałowicach,

•

przeprowadzenia prac remontowych wiaty przystankowej oraz drogi powiatowej
w miejscowości Chwałków,

•

uporządkowania pobocza drogi powiatowej w miejscowości Biała w kierunku Chwałkowa,

•

podjęcia działań w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D
w Zebrzydowie oraz zwołania komisji poprawy bezpieczeństwa,

•

ustawienia lustra przy wyjeździe na drogę powiatową nr 1990D w miejscowości Tąpadła.

2.

Wystosowano pismo do Starostwa Powiatowego z prośbą o ponowne powołanie komisji
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2879D w Marcinowicach, dot.
ul. Kolejowej (sprzeciw mieszkańca wobec wykonania progów zwalniających).

3.

Bieżące wystosowywanie pism do mieszkańców/inwestorów w sprawach dotyczących
przebiegu/uzgodnień przyłączy elektroenergetycznych, światłowodowych, wodociągowych
oraz zjazdów na terenie działek stanowiących własność Gminy Marcinowice.

4.

Wystosowano pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o kontrolę przepustów
usytuowanych na potoku Sadowa w miejscowości Sady, dz. nr 141 przy posesji 40, 52, 62
oraz identyfikację uszkodzeń i ich usunięcie.

5.

Wystosowano pismo do GDDKiA o uzupełnienie barierek ochronnych przy DK35
w miejscowości Marcinowice - na wysokości posesji nr 2 przy ul. Kwiatowej.

6.

Nieodpłatne przejęcie od KOWR działki drogowej nr 136/17 w miejscowości Kątki oraz
podpisanie umowy na bezzwrotną pomoc finansową na realizację przedmiotowej drogi.

7.

Bieżące

informowanie

Tauron-Serwis

drogą

mailową/telefoniczną

o

niesprawnie

działających punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek.
8.

Bieżące sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur
(sprzątanie przystanków, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, znaki drogowe, itp.)

➢ Z ZAKRESU:PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE
1. Przygotowanie wstępnych podziałów działek w Marcinowicach – zaopiniowanie pozytywnie.
2. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Tapadłach – zaopiniowanie pozytywnie.
3. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Szczepanowie – zaopiniowanie pozytywnie.
4. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Wirkach – zaopiniowanie pozytywnie.
5. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Chwałków – zaopiniowanie pozytywnie.
6. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Goli Świdnickiej – zaopiniowanie pozytywnie.
7. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Kątkach - zaopiniowanie pozytywnie.
8. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Zebrzydowie – zaopiniowanie pozytywne.
9. Analiza możliwości powstania nowo wydzielonych działek zgodnie z zapisami miejscowego
planu w miejscowości Sady, Mysłaków, Tąpadła.
10. Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek w następujących miejscowościach : Sady, Zebrzydów, Szczepanów, Mysłaków,
Marcinowice, Tąpadła, Kątki, Biała, Gola, Wiry, Chwałków, Wirki, Wiry, Śmiałowice, Gola
Świdnicka.
11. Przygotowanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki : Śmiałowice, Kątki, Tąpadła, Szczepanów, Mysłaków, Zebrzydów, Wirki, Zebrzydów,
Chwałków.
12. Wpisanie wniosków do rejestru o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie w miejscowości
Tąpadła, Wiry, Marcinowice, Biała, Wirki.
13.Konsultacje telefoniczne w prawie możliwości zabudowy na wybranych działkach, możliwości
podziału.
14.Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej w Gruszewie.
15.Wystosowanie pisma do Tauron o przeanalizowanie przebiegu sieci elektroenergetycznej przez
działkę w Sadach.

16.

Przygotowanie

dokumentacji

do

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowanie

przestrzennego w Tworzyjanowie – uzgodnienia , opinie , uchwała, ogłoszenie, obwieszczenie.
17. Udział w spotkaniu z mieszkańcami w miejscowości Szczepanów dot. planowanej drogi
ekspresowej.

➢

Z ZAKRESU:GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKALNA

1. Przygotowanie umowy na wynajęcie świetlicy oraz wystawienie faktury w następujących
miejscowościach : Śmiałowice, Gola, Kątki, Tąpadła, Zebrzydów, Biała, Szczepanów, Sady,
Mysłaków, Klecin, Wiry.
2. Wystawienie FV za czynsz w lokalach mieszkalnych.
3. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków i faktur (energia
elektryczna, dystrybucja –świetlice, boiska).
4. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków za sprzątanie na
posterunku policji w Marcinowicach.
5. Aktualizacji wniosków o przydział lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy –
wystosowanie pisma do wszystkich zainteresowanych o uzupełnienie załączników.
6. Udział w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej ul. Tuwima 22

➢

Z ZAKRESU: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Wydano decyzję Wójta w sprawie:
- w sprawie częściowego umorzenia zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
2. Przygotowanie pism do ZUWiK Strzelce w sprawie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
3. Przygotowanie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (zgłoszenie pieców
na olej opałowy).
4. Przygotowanie zgłoszenia do Tauron w sprawie sprawdzenia licznika w Goli Świdnickiej.
5. Analiza kart odbioru odpadów przekazanych przez ZOM za kolejny miesiąc.

6. Opisywanie i przekazywanie faktur do księgowości .
7. Wysłanie wezwań wzywających do złożenia deklaracji i określenia ilości osób zamieszkałych.
8. Wprowadzanie zmian w deklaracjach i nowych deklaracji.
9. Zgłoszenia do ZOM: problemy z odbiorem odpadów, dostarczanie pojemników, odbiór odpadów
wielkogabarytowych.
10. Konsultacje z pomocą techniczną programu PUMA – wprowadzanie zmian w deklaracjach w
systemie.
11. Przygotowanie Uchwały:
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, z zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE

1. Podpisanie aneksu do umowy z Wojewodą Dolnośląskim w zakresie rezygnacji ze środków
przyznanego wsparcia finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie
Klubu Malucha w Wirach” z przeznaczeniem na funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki
(9.600,00 zł);
2. Rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót
budowlanych (KREZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Wojciechowie), których celem jest realizacja
zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń
szkolnych
Klubu Malucha

na klub malucha (1-3 lat ) w miejscowości Wiry – zadanie „Utworzenie
w miejscowości Wiry” realizowane w ramach Programu

„MALUCH + 2020”.
3. Unieważnienie procedury przetargowej dot. zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu
użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkolnych 1 - piętra na klub seniora i budowa
platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (nps) –w ramach zadania „Utworzenie
i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wiry” realizowane w ramach Programu „SENIOR
+ 2020 (złożona oferta przewyższyła kwotę, którą przeznaczono na realizację zadania).
4. Zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461; ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W

Broniewskiego” realizowanego w ramach FDS; odbiór końcowy robót planowany na dzień
14.10.2020 r.
5. Złożono 3 wnioski do Wojewody Dolnośląskiego w ramach naboru z FDS na 2021 r. na
realizację nw. zadań inwestycyjnych:
6.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki dz. nr 362, cz. dz. nr 366” (379.266,00 zł)

7.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola świdnicka dz. nr 130/1” (444.591,00 zł)

8.

„Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości
Marcinowice” (446.869,00 zł)

9. Złożono 7 wniosków o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst na
łączną kwotę 14.900.000,00 zł na działania z zakresu :
10. zakupu wielofunkcyjnego sprzętu komunalnego,
11. modernizacji i remontu sieci wodociągowej w m. Marcinowice,
12. modernizacji placów zabaw na terenie 12 miejscowości w Gminie Marcinowice,
13. budowy ok. 5150 mb chodników w m. Strzelce, Sady, Kątki, Wirki, Wiry, Chwałków, Biała,
Zebrzydów,
14. modernizacji i remontu stacji uzdatniania wody w Strzelcach wraz z budową sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami oraz przesyłem Strzelce-Szczepanów,
15. modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na LEDowe,
16. budowy CKB w Marcinowicach.
17. Rozliczenie przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego – Szczepanów I etap droga dojazdowa do gruntów rolnych.
18. Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie prac Szczepanów II etap droga dojazdowa do
gruntów rolnych.
19. Spotkanie z wykonawcą w celu uzgodnienia robót dodatkowych (niezbędnych) przy realizacji
obiektu poszkolnego Wiry nr 61, z przeznaczeniem na Klub Malucha+ :
20. - wymiana drzwi wewnętrznych
21. -prace dodatkowe WC + podłogi
22. Spotkanie z wykonawcą przy OSP Tworzyjanów w sprawie montażu wentylatora i wyrzutni
(zmiana zakresu robót).
23. Uzgodnienia z projektantem dot. OSP Tworzyjanów w sprawie montażu wentylatora i wyrzutni
(zmiana zakresu robót).
24. Spotkanie z p. Jakubów z Tąpadła w sprawie rowu.
25. Spotkanie z p.U.Gąsior z Tąpadła w sprawie rowu.
26. Spotkanie z p. R.Richter w spr. zmiany lokalizacji miejsc parkingowych przy jego posesji.

27. Uzgodnienia z projektantem parkingu przy urzędzie w/s ustalenia możliwości zmian lokalizacji
miejsc parkingowych przy posesji p. Richter.
28. Uzgodnienia z ZUWiK dot. sieci wod-kan na parkingu przy urzędzie.
29. Uczestnictwo w komisji przetargowej przy otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na
30. zadani w ramach programu Senior+.
31. Uczestnictwo w komisji przetargowej przy otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym.
32. Spotkanie z przedstawicielami firm w celu analizy i kalkulacji poszczególnych elementów i
oszczędności na zadanie: droga Strzelce, Szczepanów (odcinek A-B uzgodnienia z
mieszkańcami).
33. Uzgodnienia z UMWD dot. budowy świetlic Tworzyjanów w/s zmiany firmy pomp ciepła.
34. Weryfikacja i uzgodnienia dot. zadania pn. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego
poprzez budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i
Wiry. Odbiór prac zaplanowano na dzień 07.10.2020r.
35. Udział w dniu 25.09.2020 r. w odbiorze budowlanym (dot. zakresu wykonanych robót
budowlanych) obiektów świetlic wiejskich wraz z wykonawcą świetlic, sołtysami i radnym
Tworzyjanowa, Strzelec.
36. Odbiór zakresu robót budowlanych świetlicy wiejskiej w Strzelcach.
37. Wyznaczenie kolejnego terminu odbioru robót budowlanych świetlicy wiejskiej w
Tworzyjanowie.
38. Rozpoznanie w terenie dot. p .Huzara na temat naprawy przepustu przy jego posesji w
Zebrzydowie.
39. Udział w naradach budowlanych w/s kanalizacji w miejscowości Strzelce.
40. Przyjmowanie wniosków, pomoc przy wypełnianiu oraz udzielanie informacji w ramach
projektu tzw. „Kominówka”
41. Bieżąca działalność referatu, (sporządzanie pism , odpowiedzi na e-maile, udzielanie informacji
petentom).
42. Uzgodnienia dot. remontu świetlicy wiejskiej w Białej
43. Uzgodnienia/rozpoznanie cenowe dot. rozbudowy chodnika w miejscowości Gruszów.
44. Uzgodnienia dot. budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Marcinowicach.
45. Uzgodnienia z projektantem dot. przebudowy drogi w miejscowości Tąpadła (droga transportu
rolnego + droga w kierunku boiska)

➢ Z ZAKRESU: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ) odpowiedzi na zapytania do postępowań
dotyczących:
- Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wiry” realizowane w ramach
Programu „SENIOR + 2020programu Senior+
-Wiry – droga dojazdowa do gruntów rolnych
-Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kątki dz. nr 136/17.
2. Prace nad zapytaniem ofertowym związanym z wyposażeniem świetlic wiejskich w Strzelcach
i Tworzyjanowie.

➢ Z ZAKRESU: INNE

1. Zlecenie uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej drogi gminnej dz. nr 361 obręb
Marcinowice.
2. Zlecenie zakup materiałów ogrodzeniowych potrzebnych do zabezpieczenia poboczy przy drodze w
miejscowości Kątki.
3. Zlecenia wykonanie usługi transportowej – przewiezienie piasku do Wir.
4. Zlecenie montażu znaków B33 ograniczenie prędkości do 30km/h przy drogach gminnych w
miejscowości Gola Świdnicka.
5. Zlecenie montażu znaków B33 ograniczenie prędkości do 30km/h oraz znaków drogowych B-18
„zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15t przy drodze gminnej na trasie
Kątki -Wirki”.
6. Zlecenie montażu znaku B-1 wraz z tabliczką przy drodze gminnej w Chwałkowie.
7. Zlecenie zamieszczenia ogłoszenia w Gazecie Wrocławskiej – miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Tworzyjanów.
8. Zlecenie okazania granic działki drogowej gminnej nr 416 obręb Tąpadła.
9. Zlecenie opróżnienia szamba na boisku sportowym w Wirach.
10. Zlecenie montażu znaków A-10 oraz G-1c na przejazdach kolejowych przy drogach gminnych.

11. Zlecenie prac przygotowawczych pod siłownię zewnętrzną koparko-ładowarką przy świetlicy
wiejskiej w miejscowości Gruszów.
12. Zlecenie wykonania przeglądów budowlanych okresowych za rok 2020, obiektów komunalnych
Gminy Marcinowice.
13. Zlecenie wypożyczenia sprzętu (zagęszczarki) do miejscowości Śmiałowice.
14. Zlecenie zamieszczenia ogłoszenia w Gazecie Wrocławskiej – miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Biała.
15. Zlecenie wykonania dwóch punktów oświetleniowych w ramach zadania; „Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości Wiry”.
16. Zlecenie opróżnienia szamba w budynku świetlicy wiejskiej w Sadach.
17. Zlecenie wykonania tablicy dla wykonanej drogi transportu rolnego w Szczepanowie.
18. Złożenie wniosku o płatność w ramach projektu Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie
Marcinowice.
19. Przeprowadzenie prac remontowych świetlicy wiejskiej w miejscowości Tąpadła.

