
  Marcinowice, 19 sierpnia 2021r. 

SE.0057.7.2021 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 21 lipca do 19 sierpnia 2021 r.  

 

 
 

W okresie od dnia 21 lipca 2021 r. do dnia 19 sierpnia 2021 r. nadzorowałem realizację budżetu 

Gminy, kierowałem bieżącymi inwestycjami na terenie gminy, rozstrzygałem sprawy należące do 

moich kompetencji, wynikających z przepisów prawa. W zakresie podejmowania inicjatywy 

uchwałodawczej nadzorowałem przygotowanie projektów uchwał zgodnie z materiałami na 

XXXVII Sesję Rady Gminy Marcinowice. 

 

 

W tym okresie przeprowadziłem szereg rozmów telefonicznych oraz odbyłem liczne spotkania  z 

mieszkańcami gminy, które dotyczyły m.in. 

 

- dzierżaw gruntów na ternie gminy 

- progów zwalniających oraz komisji bezpieczeństw 

- zjazdów do posesji 

- wydania decyzji środowiskowych  

- budowy dróg gminnych, wewnętrznych oraz transportu rolnego 

- zakupu działek budowlanych oraz inwestycyjnych na terenie gminy 

I. SPOTKANIA   

1. Udział w uroczystości z okazji Dnia Świętego Krzysztofa. 

2. Spotkanie z Kierownik klubu Malucha w Wirach. Spotkanie dotyczyło spraw 

organizacyjnych w związku z otwarciem klubu. 

3. Spotkanie ze Starostami tegorocznych dożynek. 

4. Udział w Naradzie z Sołtysami. 

5. Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 

6. Udział w Radzie Nadzorczej Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach. 

7. Spotkanie z funkcjonariuszami posterunku policji w Marcinowicach. Spotkanie było okazją 

do podziękowania za służbę na rzecz mieszkańców Gminy Marcinowice. 



8. Podpisanie umowy z firmą przewozową PHU Justyna Poniatowska na dowóz dzieci 

niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022. 

9. Udział w naradzie budowlanej w miejscowości Mysłaków.   

10. Spotkanie z przedstawicielem firmy HURTLAMP w sprawie oferty na audyt oświetleniowy. 

11. Podpisanie umowy na rozbudowę publicznego przedszkola w Marcinowicach z Firmą 

KAL&SK z Walimia. Gmina Marcinowice otrzymała na realizację tego zadania 

dofinansowanie w wysokości 1 035 655,86 zł. Zgodnie z umową prace mają zostać 

zakończone w drugim kwartale 2022 roku. 

12. Udział w konferencji online organizowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

Konferencja dotyczyła programów inwestycji strategicznych. 

13. Podpisanie aktu notarialnego na przyjęcie dróg w Szczepanowie z Krajowym Ośrodkiem 

Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu. Bezzwrotna pomoc w wysokości  397 190,07 zł trafi na 

przebudowę dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR w Szczepanowie. 

14. Spotkanie z Przedstawicielem Firmy Budosprzęt w sprawie  inwestycji drogowych w 

Marcinowicach, Goli i Wirkach. 

15. Spotkanie w sprawie przetargu na sprzedaż działki w miejscowości Marcinowice.  

16. Udział w negocjacjach z Przedsiębiorstwem usługowo - budowlanym Robert Zimny. 

Negocjacje dotyczyły budowy drogi w Tąpadłach. 

17. Udział w uroczystości z okazji 102 Rocznicy Powstania Polskiej Policji Państwowej. 

18. Udział w konferencji pt.,, Strefa w każdej gminie, inwestor w każdej gminie''. Konferencja 

została zorganizowana w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej w Wałbrzychu.  

19. Spotkanie z Dyrektorem Panem Markiem Olesińskim w sprawie budowy drogi w 

miejscowości Mysłaków.  

20. Spotkanie terenowe z projektantami w sprawie inwestycji drogowych oraz chodników na 

terenie gminy. 

II. ZARZĄDZENIA 

1. Zarządzenie nr 83/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2021r.  

2. Zarządzenie nr 85/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Marcinowice.  

3. Zarządzenie nr 86/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia 

wysokości opłat za udostępnianie świetlic wiejskich Gminy Marcinowice. 



4. Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. 

5. Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia  6 sierpnia w sprawie nie 

skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencji 

gruntów jako działka nr 99/4 obręb Tworzyjanów. 

6. Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. 

7. Zarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r 

 

 

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. Wydanie stałego i jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

2. Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach dla jednostek 

OSP 

3. Przeprowadzenie powiatowego treningu SWO w dniu 22 lipca 2021 r. 

4. Przeprowadzenie wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w dniu 1 sierpnia 

2021 r.  

5. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań promocyjnych szczepień przeciw 

COVID -19 

6. Rozliczenie zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do 

punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz 

poniesionych kosztów związanych z pracą koordynatora do spraw transportu na szczepienia 

za miesiące lipiec 2021 r. 

7. Podjęcie działań w sprawie zdarzenia zawalenia się dachu w budynku mieszkalnym w 

miejscowości Marcinowice 

8. Uczestnictwo w szkoleniu nt. ćwiczeń obronnych : „Akcja Kurierska”, „Zapasowe Miejsce 

Pracy Stanowiska Kierowania” w dniu 12 sierpnia 2021 r. 

 

 



➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

 

1. Trwają prace związane z uruchomieniem od września br. Klubu Malucha w Wirach 

2. Współpraca ze szkołami podstawowymi w Marcinowicach i Strzelcach informację na temat 

pilotażowego programu MEN dot. dofinansowania wycieczek szkolnych do miejsc pamięci, 

obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. 

3. Współpraca z GOPS Marcinowice w temacie realizowania Rządowego programu pomocy 

dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w 

formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych 

4. W związku ze zwiększeniem liczby godzin zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII 

zaplanowanych do realizacji w szkołach od 1 września do 22 grudnia br., dokonano korekty 

danych w  Systemie Informacji Oświatowej niezbędnych do przekazania rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej  

 

➢ w ramach zamówień publicznych, organizacji pozarządowych, projektów miękkich: 

 

1. Przygotowanie i podpisanie umów w postepowaniu: 

GK.271.13.2021  Rozbudowa Przedszkola gminnego w Marcinowicach – IV  

OR.271.17.2021  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Marcinowice do szkół, 

ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 

2. Otwarcie oraz analiza ofert i dokumentów: 

GK.271.24.2021  Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice – II ETAP 

GK.271.25.2021  Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice – 

KĄTKI – I ETAP 

GK.271.26.2021  Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkolnych 

1-piętra na klub seniora i budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych – w 

ramach zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wiry - II 

 

3. Przygotowanie dokumentacji i zamieszczenie postępowań na platformie zakupowej:  

GK.271.29.2021 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę zatoki 

autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów 

GK.271.30.2021  Tąpadła – droga dojazdowa do gruntów rolnych  



4. Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procedury zamówień z wolnej ręki dla 

postępowań GK.271.23.2021, GK.271.27.2021, GK.271.28.2021 dotyczącego zadania 

„Tąpadła - droga dojazdowa do gruntów rolnych” 

5. Sprawdzenie sprawozdań z realizacji zadań wykonanych przez podmioty spoza sektora 

finansów publicznych – Spółdzielnia Socjalna „MITOS”, GLKS i Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Strzelce 

6. Przygotowywanie dla Regionalnej Izby Obrachunkowej informacji dotyczących zamówień 

publicznych i dotacji udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych  

 

 

➢ Ponadto: 

 

1. W dniach od 2 do 31 sierpnia br. funkcjonują Mobilne Punkty Spisowe w 19 miejscowościach 

Gminy Marcinowice. Do dnia 19 sierpnia spis został przeprowadzony w świetlicy wiejskiej 

w Tworzyjanowie, Śmiałowicach, Goli Świdnickiej, Kątkach, Tąpadłach, Mysłakowie, 

Zebrzydowie, w Bibliotece w Szczepanowie oraz w świetlicy wiejskiej w Strzelcach 

2. Trwają prace związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 

3. Montaż monitoringu wizyjnego na budynku Urzędu Marcinowice monitorującego wejście do 

budynku, parking przed urzędem, oraz część drogi 35 

4. W dniu 18 sierpnia br. przeprowadzona została kontrola archiwum zakładowego Urzędu 

Gminy Marcinowice 

  

 

IV.      Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

 

1. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „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 

2. Wspólnie z Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych prowadzone są prace nad 

Planem Urządzeniowo-Rolnym Gminy Marcinowice. 

3. Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny.  



4. Gminna Spółka Wodna otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 912 zł na wykonanie 

zadania pn. Konserwacja rowu R-B dz. nr 194 na długości 0,500 km w miejscowości Gola 

Świdnicka  

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił dofinansowania 

na realizację  zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie 

Marcinowice” w kwocie 25 480 zł  

6. Wypełniono i wysłano dwa wnioski dot. dofinansowania wymiany pieca z programu 

Czyste Powietrze oraz jeden wniosek dot. udzielenia płatności po pozytywnej weryfikacji 

wniosku. 

Wystosowano pisma w sprawie: 

 

1. Uporządkowania działek w miejscowości Szczepanów  

2. Udzielenia przez Starostwo Powiatowe informacji publicznej dot. Kopalni Gołaszyce- 

Cemex 

3. Rzeczoznawców ds. szacowani zwierząt na terenie Gminy Marcinowice  

4. Nielegalnego składowania mas ziemnych 

5. Przyznanej dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest  

6. Bezumownego użytkowania gruntu należącego do mienia komunalnego gminy 

Marcinowice w miejscowościach Mysłaków oraz Chwałków 

7. Udzielenia informacji do Komendy Powiatowej w Świdnicy dot. odprowadzania ścieków 

do rowu melioracyjnego w miejscowości Tworzyjanów 

8. Wykonania korekty drzewa z gat. lipa  przez SDPŚ rosnącego na drodze powiatowej w 

miejscowości Mysłaków  

9. Rozpoczęto nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

10. W dniu 17.08.2021 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, na którym sprzedano 

nieruchomości gruntowe niezabudowane o numerach ewidencyjnych dz. nr 99/8 i 99/7 w 

miejscowości Chwałków.  

11. Wydano następujące  pozwolenia na wycinkę drzew tj.1 szt. drzew z gat. sosna , 1 szt. 

drzew z gat. świerk, 1 szt. z gat. morwa w następujących miejscowościach:  Strzelce oraz 

Szczepanów.  

12. Wydano 4 decyzję Wójta Gminy zatwierdzające podział nieruchomości miejscowościach: 

Wiry, Wirki i Szczepanów.   

 



 

V.     Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES  

 

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1. Pisma do mieszkańców dotyczące napraw, przebudów i wykonania oświetlenia dróg 

gminnych na terenie Gminy Marcinowice. 

2. Pisma do mieszkańców dotyczące oznakowania dojazdów do posesji.  

Bieżące sprawy: 

- Bieżące informowanie Tauron-Serwis drogą mailową/telefoniczną o niesprawnie 

działających 

punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek.  

- Bieżące sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur 

(sprzątanie przystanków, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, itp.) 

 

➢ Z ZAKRESU:PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE 

 

1. Analiza możliwości powstania nowo wydzielonych działek zgodnie z zapisami 

miejscowego planu z terenu gminy Marcinowice. 

2. Postanowienia opiniujące projekty podziału działek zgodnie z zapisami miejscowego 

planu   w miejscowości 3 szt. 

3. Przygotowanie zaświadczenia oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

4. Wpisanie wniosków do rejestru o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie w 

miejscowości Marcinowice, Tąpadła, Sady, Mysłaków, Zebrzydów. 

5. Konsultacje telefoniczne w prawie możliwości zabudowy na wybranych działkach, 

możliwości podziału. 

6. Analiza możliwości podziału i zagospodarowania działek na terenie gminy. 

 

➢ Z ZAKRESU:GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKALNA 

 

1. Wystawienie FV za czynsz w lokalach mieszkalnych. 



2. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków i faktur 

(energia     elektryczna, dystrybucja –świetlice, boiska). 

3. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków za 

sprzątanie na posterunku policji w Marcinowicach. 

4. Przygotowanie rachunków w ramach projektu Lokalny Animator Sportu (Wirki). 

5. Przygotowanie umów na udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich, wystawienie FV. 

 

➢ Z ZAKRESU: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

1. Analiza kart odbioru odpadów przekazanych przez ZOM za kolejny miesiąc. 

2. Opisywanie i przekazywanie faktur do księgowości. 

3. Wysłanie wezwań wzywających do złożenia deklaracji i określenia ilości osób 

zamieszkałych. 

4. Wprowadzanie zmian w deklaracjach i nowych deklaracji. 

5. Zgłoszenia do ZOM: problemy z odbiorem odpadów, dostarczanie pojemników. 

6. Konsultacje z pomocą techniczną programu PUMA – wprowadzanie zmian w 

deklaracjach w systemie. 

7. Wszczęcie postępowań i przygotowywanie dokumentacji do wystawienia decyzji – 

wystawienie decyzji. 

8. Przygotowanie kart odpadów BDO. 

9. Przygotowanie zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za udostępnienie 

świetlic wiejskich Gminy Marcinowice. 

10. Wprowadzanie do systemu PUMA informacji o zmianie stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

 

➢ Z ZAKRESU: FUNDUSZ SOŁECKI 

 

1. Bieżące sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur 

(energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, itp.) 

2. Bieżąca realizacja zleceń/umów w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. 

3. Przygotowanie dokumentacji na nowy fundusz sołecki 2022 rok. 

4. Telefoniczne uzgadnianie terminów zamówień. 

5. Przesuwanie środków. 

6. Zmiany w funduszu sołeckim. 



7. Przygotowywanie umów i rozliczeń dla kosiarzy. 

 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

 

1. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania „Przebudowa drogi gminnej w 

Szczepanowie dz. nr 228”. 

2. Przeprowadzanie kontroli w ramach projektu tzw. „Kominówka”.  

3. Bieżąca działalność referatu, (sporządzanie pism , odpowiedzi na e-maile, udzielanie 

informacji petentom). 

 

➢ Z ZAKRESU: INNE 

 

1. Wydawanie zgody na wejście na teren gminy 6 szt. 

2. Nadanie numerów porządkowych 3 szt. 

3. Zlecenie – sprzedaż tłucznia. 

4. Zlecenie – wykoszenie boiska sportowego w Białej. 

5. Zlecenie – wykoszenie obustronne poboczy dróg gminnych. 

6. Zlecenie – wykonanie inwentaryzacji drogi dz. Nr 390 w miejscowości Wirki. 

7. Zlecenie – odwodnienie liniowe 1 komplet. 

8. Zlecenie – transport kruszywa o frakcji 0,63 Wirki. 

9. Zlecenie – sprzedaż tłucznia o frakcji 0,63 Wirki. 

10. Zlecenie – sprzedaż tłucznia o frakcji 0,31 Biała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna sprawozdania z działalności wójta : art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 


