Marcinowice, 19 grudnia 2019r.
SE.0057.5.2019

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
I.

Kalendarz Wójta Gminy Marcinowice

➢ 2 grudnia 2019 r. odbyłem spotkanie w sprawie inwestycji na terenie gminy. W tym dniu
uczestniczyłem w spotkaniach z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących.
➢ 3 grudnia 2019 r. w tym dniu spotkałem się Radnymi gminy, Sołtysem wsi Marcinowice,
Dyrekcją Szkół z terenu gminy w sprawie organizacji wydarzenia pt. ,, Kolędowanie w
Marcinowicach’’.
➢ 4 grudnia 2019 r. podpisałem umowę na zadanie inwestycyjne pn.: ,, Przebudowa drogi
gminnej nr 111722D od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości
Strzelce’’ z Prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów. W tym
samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu z Wicewojewodą Dolnośląskim Panem
Jarosławem Kresa.
➢ 6 grudnia 2019 r. spotkałem się z Prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg
i Mostów w sprawie realizowanego zadania pt. ,, Przebudowa drogi gminnej nr 111722D’’.
➢ 7 grudnia 2019 r. brałem udział w spotkaniu z okazji Święta Górnika w Strzeblowskich
Kopalniach Surowców Mineralnych.
➢ 9 grudnia 2019 r. uczestniczyłem w spotkaniach z mieszkańcami gminy. W tym samym
dniu spotkałem się z kierownikiem budowy linii kolejowej nr 285.
➢ 10 grudnia 2019 r. dokonałem przeglądu inwestycji na terenie gminy. W tym samym dniu
spotkałem się z Prezesem Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych.
➢ 11 grudnia 2019 r. uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie rozbudowy drogi DK35.
➢ 12 grudnia 2019 r. uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszenia
MITOS w sprawie pozyskania żywności dla mieszkańców. W tym samym dniu spotkałem
się z przedstawicielem firmy realizującej budowę świetlic w miejscowości Strzelce oraz
Tworzyjanów, następnie uczestniczyłem w Świątecznym Spotkaniu Gminnego Ośrodka
Kultury w Marcinowicach.
➢ 13 grudnia 2019 r. brałem udział w Posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT AW w Czarnym
Borze.

➢ 14 grudnia uczestniczyłem w turnieju piłki nożnej halowej UKS CUP II oraz w
wspólnym

Kolędowaniu

połączonym

z

jarmarkiem

bożonarodzeniowym

w

Marcinowicach.
➢ 15 grudnia uczestniczyłem w uroczystości z okazji jedenastej rocznicy powstania
Stowarzyszenia „Jasny Horyzont” w Mysłakowie.
➢ 16 grudnia 2019 r. spotkałem się z Zastępcą Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Panią Urszulą Ganczarek.
➢ 17 grudnia 2019 r. uczestniczyłem:
* w spotkaniu bożonarodzeniowym w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy.
* w spotkanie wigilijnym organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych
Hospicjum w Świdnicy.
* w spotkaniu świątecznym Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
* w odbiorze ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Strzelcach.
➢ 18 grudnia 2019 r. brałem udział w spotkaniu wigilijnym w Gminie Świdnica. Tego
dnia uczestniczyłem w spotkaniu z wykonawcą świetlic w miejscowości Tworzyjanów
oraz w miejscowości Strzelce.
➢ 19 grudnia 2019 r. uczestniczyłem w komisji Rady Gminy, następnie odbyło się
spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
sprawie rozbudowy drogi DK35. Tego samego dnia spotkałem się z prezesem zarządu
zakładu

oczyszczania

miasta,

następnie

uczestniczyłem

w

spotkaniu

bożonarodzeniowym, połączonym z ogólnopolskim projektem edukacyjnym,,
Aniołkowe Granie '' w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach.

II.

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty – ZAKRES PRAC

➢ w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych koordynowano, monitorowano i
realizowano działania w ramach następujących projektów i zadań:

1. 04.12.2019 podpisano umowę z wykonawcą (ŚPBDiM Sp. z o.o.) na roboty budowlane
celem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111722D od drogi
powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce” realizowanego w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 1 276 516,18 zł,
2. 04.12.2019 wystąpiono z wnioskiem o wypłatę zaliczki ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych
na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 111722D od drogi powiatowej do końca
zabudowań w miejscowości Strzelce” – kwota wnioskowanej zaliczki 75.225,01 zł - I
etap prac,
3. 06.12.2019 podpisano aneks do umowy na roboty budowlane dla zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężna w Marcinowicach” – wydłużenie terminu
zakończenia zadania do 24.12.2019,
4. 09.12.2019 wysłano korektę wniosku o dofinansowanie zadania „Klub Malucha w
Wirach” w ramach programu MALUCH +2020,
5. Trwa organizowanie działań w ramach projektu „Gmina Marcinowice i Mikroregion
Lazenski – wspólnym domem dla sąsiadów” na 2020 r.
6. Czekamy na zwrot środków z budżetu państwa dot. projektu z 2018 r. „Sąsiedzi nie
tylko na mapie-poznajemy nasze lokalne walory”
7. Zakończono procedurę uzyskania dostępu do Rejestru Żłobków,
8. Aktualizacja danych do nowego okresu ubezpieczenia mienia Gminy.
➢ w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej:

1. Zrealizowano zaplanowane wydatki na świetlice środowiskowe,
2. Podpisano umowę na zajęcia w świetlicy środowiskowej w Zebrzydowie,
3. Rozliczano paliwo oraz karty drogowe samochodów pożarniczych OSP,
4. Zamówiono Membrany do aparatów powietrznych dla OSP Tworzyjanów,
5. Sporządzono sprawozdanie z akcji kurierskiej,
6. Wykonano plan działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Marcinowice na rok 2020,

7. Zarządzeniem nr 107/2019 z dnia 06.12.2019 r. Wójt Gminy Marcinowice powołał
nową Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych,
8. Zrealizowano wydatki dotacji udzielonej z budżetu państwa w zakresie zadań obrony
cywilnej, wydatków obronnych, kwota 1200,00 zł.
➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty:

1. Rozliczono wykorzystanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiał ćwiczeniowe otrzymanej w 2019 r.,
2. Wszczęto procedurę udzielenia i przedłużenia ważności upoważnienia do bazy danych
Systemu Informacji Oświatowej dla Wójta Gminy i pracownika urzędu,
3. Zgodnie z nowymi przepisami Prawa oświatowego w sprawie zwrotu rodzicom kosztu
dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli przygotowano projekt
uchwały na rok szkolny 2019/2020 średnią cenę jednostki paliwa w gminie
Marcinowice (wyznaczona w ten sposób kwota stanowi jeden ze składników wzoru
służącego do wyliczenia kosztów jednorazowego przewozu dziecka),
4. W związku ze zmianą tras dowozu uczniów niepełnosprawnych przygotowano
stosowny aneks do umowy z przewoźnikiem,
5. Wszczęto procedurę dot. opracowywania sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok
2019.

III.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC

1. W dniu 10.12.2019 r. Wójt Gminy podpisał akt notarialny sprzedaż nieruchomości:
budynek mieszkalno-gospodarczy Biała nr 31 działka nr 264, AM-1, o pow. 0,0389 ha
oraz działki nr 262, AM-1, o pow. 0,0723 ha obręb Biała.
2. Wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu na wycięcie w obrębie pasa drogowego drogi Powiatowej
obręb Zebrzydów 1 szt. drzew z gat. jesion, 2 szt. z gat. klon droga powiatowa Kątki,
droga Zebrzydów Biała 5 szt. z gat. topola

3. Wydano zezwolenie na wycinkę 3 szt. suchych drzew z gat. topola dla Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 35
w Marcinowicach, ul. Okrężna.
4. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew tj. 3 szt. z gat. dąb, 8 szt. z gat.
brzoza, 7 szt. a gat. świerk, 3 szt. z gat. jesion, 1 szt. z gat. wierzba, we wsiach:
Mysłaków, Tąpadła,

Marcinowice, Gruszów, Zebrzydów,

Gola Świdnicka,

sporządzono 11 protokołów wizji lokalnej stanowiące podstawę do usunięcia
wnioskowanych drzew.
5. Zlecono wycinkę zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Świdnickiego w obrębie drogi
gminnej dz. nr 483/2 Mysłaków następujących drzew 1 szt. z gat. lipa w dz. nr 253
Zebrzydowie 1 szt., z gat. topola, 1 szt., z gat. wierzba w zamian za nasadzenia
zastępcze.
6. Wydano 3 zaświadczenia o opłacie jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności ( Wiry, Gola Świdnicka).
7. Wydano 1 decyzje Wójta Gminy zatwierdzającą podział nieruchomości miejscowości
Tąpadła.
8. Ochrona zwierząt: w dniu 09.12.19 r. przekazano bezpańskiego psa do Schroniska Azyl
w Dzierżoniowie ( chore i błąkające zwierzę znaleziono w Chwałkowie).
9. Wystosowano pismo do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt w Jeleniej
Górze związku z interwencją i odebraniem psa w miejscowości Strzelce.
10. Wystosowano kolejne pisma do właścicieli działek na osiedlu i przy ul. Świdnickiej w
Marcinowicach o utrzymaniu w czystości i porządku na terenie posesji.
11. Ogłoszony został II przetarg na dzień 23.12.19 r. na sprzedaż działki niezabudowana
nr 16/74, AM-1, pow. 0,1307 ha w Marcinowicach przy. ul M. Konopnickiej.
12. Ogłoszono sprzedaż 40 m3 drzewa z gatunku jesion oraz lipa wyciętych w parku przy
szkole podstawowej w Strzelcach.
13. Ogłoszono nabór wniosków w ramach programu usuwania folii rolniczej i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej, wniosek do narodowego Funduszu
Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w trakcie realizacji.
14. Nadano numery 2 budynkom mieszkalnym oraz dla pawilonu handlowego Biedronka
w Marcinowicach, przy ul. Świdnickiej.
15. Wydano 2 postanowienia dotyczące planu ruchu dla kopalń w Goli Świdnickiej
(zwiększenie

ładunku

pokopalnianego).

strzałowych)

i

Gołaszycach

(rekultywacja

terenu

16. Rozliczono 28.11.2019 akcyzę za II półrocze zwrotu podatku za olej napędowy
wykorzystywany do produkcji rolnej.
17. Wystosowano wezwania do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Kątki i Wirki ( wysłano 26 pism) na bieżąco trwa weryfikacja oraz
kontrola rachunków dot. wywozu nieczystości u osób posiadających szamba
bezodpływowe.
18. Zakupiono krzewy i drzewa do przeznaczone nasadzenia zastępczych.
19. Wykonano odkrzaczenie rowu przy drodze gminnej w Szczepanowie w kierunku
Strzelce.
20. Zniwelowano teren przy parkingu w Marcinowicach.

IV.

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES
PRAC

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr
111722D w m. Strzelce od drogi powiatowej do końca zabudowań”, oraz
podpisano umowę na współfinansowanie kosztów usługi w zakresie publicznego transportu
publicznego na liniach łączących Miasto i Gminę
2. Podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Marcinowice
Powiatowi Świdnickiemu w zakresie realizacji zadania remontowego związanego z
remontem drogi powiatowej nr 1990D na odcinku Jagodnik - Miłochów - Gogołów Wirki, wraz z określeniem zasad udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Świdnickiemu, i sposobu jej rozliczenia.
3. Podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Marcinowice Powiatowi
Świdnickiemu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z „Przebudową drogi
powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków Etap I w km 10+470 - 13+426,99”,
wraz z określeniem zasad udzielenia pomocy finansowej Powiatowi.
4. Aneksowano termin zakończenia robót dla inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul.
Okrężnej w M-cach”.
5. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 228 na dł. 480 m (od budynku 17 do 58) z budową

chodnika dł. 1150 m wraz uzupełnieniem oświetlenia w miejscowości Szczepanów”.
6. Przygotowano projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Odebrano protokołem odbioru przełożenie słupa energetycznego przy ulicy Okrężnej w
Marcinowicach (na wysokości pos. 13) -kolizja z realizowaną inwestycją: „Przebudowa drogi
gminnej ul. Okrężna w Marcinowicach”
8. Podpisano protokół Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu
terytorialnego z wizji terenowej przeprowadzonej w Gminie Marcinowice w dniu 21.11.2019r..
9. Wydano decyzję dla Tauron Dystrybucja SA na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia
robót związanych z budową przyłącza kablowego elektroenergetycznego niskiego napięcia
oraz na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.
10. Bieżące informowanie Tauron-Serwis drogą mailową /telefoniczną

o niesprawnie

działających punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek.
11.

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

➢ Z ZAKRESU:PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
1. Przesłanie dokumentacji do uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tąpadła do:
-Wojewody Dolnośląskiego
-Zarządu Województwa Dolnośląskiego
-Zarządu Powiatu Świdnickiego
-Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu
-Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
-Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
-Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
-Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
-Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
2. Przygotowywanie materiałów na posiedzenie Komisji i porządku posiedzenia oraz
udostępnienie ich członkom komisji przed planowanym posiedzeniem, wysyłanie zawiadomień
do członków Komisji oraz innych zaproszonych osób o terminie posiedzenia,
sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji oraz listy obecności
3. Przesłanie dokumentacji do zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tąpadła do:
-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy
-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
-Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
-Państwowego Powiatu Inspektora Sanitarnego
-Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
-Starostwa Powiatowego - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
3. Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek w następujących miejscowościach : Marcinowice, Zebrzydów, Biała, Szczepanów,
Sady, Wiry, Tąpadła, Śmiałowice, Mysłaków, Tworzyjanów, Wirki, Gola Świdnicka.
4. Przygotowanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki : Sady, Biała, Tąpadła, Wirki, Tworzyjanów, Marcinowice, Chwałków, Gola
Świdnicka, Strzelce.
5. Wpisanie wniosków do rejestru o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie w
miejscowości Biała, Marcinowice, Wirki.
6. Przygotowanie umowy zlecenie na sporządzenie opinii urbanistycznej w sprawę możliwości
wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki w Śmiałowicach.

➢ Z ZAKRESU GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKALNA
Przygotowanie umowy na wynajęcie świetlicy oraz wystawienie faktury w

1.

następujących miejscowościach : Kątki, Tąpadła, Chwałków, Sady.
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)

➢ Z ZAKRESU: GOSPODARKA ODPADAMI

1.

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nowe
i zmieniające –28 deklaracji,

2.

Zbieranie zgłoszeń od mieszkańców dotyczących posesji z których będą odbierane odpady
wielkogabarytowe – przekazanie do ZOM Świdnica,

3.

Regularne zgłoszenia do ZOM potrzeby wymiany i dostarczania nowych pojemników,
worków do segregacji, problemów dotyczących odbioru odpadów – 21 zgłoszeń,

4.

Przygotowanie uchwał dotyczących zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami i
zmiany wzoru deklaracji,

5.

Przygotowanie decyzji dotyczącej umorzenia zaległych opłat za gospodarowanie
odpadami – 1 decyzja,

6.

Współpraca przy przetargu dotyczącym Przebudowy drogi gminnej 111722D na odcinku
od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce:
-

dokumentacja

-

przygotowanie umowy

-

zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień
Publicznych,

7.

Prowadzenie dokumentacji związanej z przetargiem na „Świadczenie usług w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach od
01.01.2020 r. do 31.12.2021 r”,

8.

Korekta rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za rok 2018,

9.

Przygotowanie zestawienia ilości deklaracji opłat za odpady i ilości osób niezgłoszonych
w układzie poszczególnych miejscowości,

10. Zestawienie ilości odpadów zebranych przez ZOM zgodnie z kartami ważenia dla
poszczególnych miesięcy. Analiza w porównaniu do poprzednich lat,
11. Zbieranie informacji o wprowadzanych lub planowanych do wprowadzenia cenach za
odbiór odpadów w okolicznych gminach,
12. Przygotowanie ogłoszenia o negocjacjach cenowych na sprzedaż AUTOBUSU JELCZ
L090 12 t
13. Bieżące sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków
i faktur.
➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE
1. Wykonanie dokumentacji na zmianę pieca CO i CW w byłym budynku szkolnym w
Wirach.
2. Spotkanie z projektantem drogi przez wieś w Szczepanowie.
3. Wykonanie dokumentacji na zmianę wentylacji w remizie Tworzyjanów.
4. Rozstrzygnięcie przetargu na drogę Przebudowa drogi gminnej nr 111722D w m. Strzelce
od drogi powiatowej do końca zabudowań”.
5. Naprawa drogi- korytowanie drogi, podbudowa z kruszywa i nawiezienie oraz
rozplantowanie frezowiny, ul. Mickiewicza w Marcinowicach.
6. Otwarcie przetargu na śmieci.
7. Zakup kostki na parking.
8. Spotkanie z p. Huzarem w/s zalegającej wody na działkach w Zebrzydowie.
9. Spotkanie z przedstawicielami RSP Biała w związku z odprowadzaniem wód z systemów
rynnowych na drogę gminną i okoliczną działkę prywatną.
10. Odbiór ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Strzelcach.

➢

Z ZAKRESU: INNE

1. Przygotowanie zlecenia na zakup blachodachówki i tarcicy na remont dachu w Świetlicy
wiejskiej w Tąpadłach.
2. Przygotowanie zlecenie za zamknięcie wody i przygotowanie instalacji wodno –
kanalizacyjnej na Orlikach w Wirkach i Szczepanowie.

3. Przygotowanie zlecenia na wykonanie przeglądów budowlanych obiektów komunalnych
Gminy Marcinowice.
4. Przygotowanie zlecenia na zakup kruszywa torowego pochodzącego z rozbiórki torów linii
kolejowej 285.
5. Opisanie rachunków dotyczących palenia na świetlicach wiejskich

