
  Marcinowice, 20 lipca 2021r. 

SE.0057.6.2021 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 25 czerwca do 20 lipca 2021 r.  

 

 

 

W okresie od dnia 25 czerwca 2021 r. do dnia 20 lipca 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 XXXVI Sesję Rady Gminy Marcinowice. 

 

 

W tym okresie przeprowadziłem szereg rozmów telefonicznych oraz odbyłem liczne 

spotkania  z mieszkańcami gminy, które dotyczyły m.in. 

 

- dzierżaw na ternie gminy 

- decyzji środowiskowych  

- budowy dróg gminnych, wewnętrznych oraz transportu rolnego 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

- zakupu działek budowlanych oraz inwestycyjnych na terenie gminy 

- opłat z tytułu podatków 

- inwestycji budowlanych 

- mieszkań socjalnych 

 

 

 

 

 



I. SPOTKANIA   

1. Udział w uroczystym zakończeniu roku w szkole Podstawowej w Marcinowicach oraz w szkole 

Podstawowej w Strzelcach.  

2. Udział w zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej.  

3. Udział w wyborach uzupełniających na sołtysa wsi Krasków. 

4. Udział w zebraniu wiejskim wsi Wirki.  

5. Udział w uroczystym wręczeniu medali jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. 

6. Udział w Otwarciu Centrum Kultury, Integracji i Sportu w Strzelcach. 

7. Spotkanie trenowe z wykonawcą inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Szczepanów. 

8. Spotkanie z Wójtem Gminy Czarny Bór Panem Adamem Góreckim w sprawie omówienia 

funkcjonowania jednostek gminnych.  

9. Spotkanie ze Starostą Świdnickim Panem Piotrem Fedorowiczem w sprawie inwestycji 

drogowych na terenie gminy.  

10. Spotkanie z Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Panem Markiem Olesińskim 

w sprawie budowy dróg na ternie gminy.  

11. Spotkanie z projektantem w sprawie budowy inwestycji w miejscowości Kątki.  

12. Udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania. 

13. Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD, w sprawie przyszłości 

programu rozwoju obszarów wiejskich.  

14. Udział w konferencji dotyczącej założeń Rządowego Funduszu Polskiego Ładu. Konferencja 

dotyczyła zasad działania funduszu. 

15. Udział w Radzie Partnerstwa dotyczącej wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w 

budynkach i lokalach mieszkalnych. 

16. Udział w wideokonferencji z wicewojewodą Bogusławem Szpytmą. Konferencja dotyczyła 

Narodowego Programu Szczepień.  

17. Udział w uroczystości 76 rocznicy przybycia polskich rodzin do Goli Świdnickiej.  

 

 

 

 

 



 

II. ZARZĄDZENIA 

1. Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 czerwca 2021r.  w sprawie określenia 

terminu rekrutacji do Klubu Malucha w Wirach. 

2. Zarządzanie Nr 68/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nie 

skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencji gruntów 

jako działka nr 459/3 obręb Marcinowice.   

3. Zarządzenie Nr 69/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2021r. 

4. Zarządzenie Nr 78/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie nie 

skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencji gruntów 

jako działka nr 456/3 obręb Marcinowice.  

5. Zarządzenie Nr 79/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie organizacji 

uzupełniających wyborów sołtysa wsi Krasków.  

6. Zarządzenie Nr 80/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 06 lipca 2021r. 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. Wydano dwa jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 

2. Bieżące doposażanie w niezbędne sprzęty i materiały do zapewnienia gotowości bojowej. 

Jednostek OSP. 

3. Szacowanie strat po ulewnych deszczach i burzach na terenie Gminy Marcinowice. 

4. Opracowanie nowego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

5. Sprawozdania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie promocji szczepień. 

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 czerwiec 2021 r. 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

1. W dniu 25 czerwca br. zakończono rok szkolny w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich 

w Marcinowicach i w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach.  

2. Trwają prace związane z uruchomieniem od września br. Klubu Malucha w Wirach, w tym 

m.in. przeprowadzana jest rekrutacja dzieci i pracowników (opiekunek i osób do pomocy) do 

Klubu 

3. Rozliczono projekt Umiem pływać 2021. 

4. Przekazano do Systemu Informacji Oświatowej dane niezbędne do przekazania rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej w celu organizacji zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-

VIII. 

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

1. Przygotowanie i podpisanie umów w postepowaniu GK.271.15.2021 Modernizacja placów 

zabaw na terenie Gminy Marcinowice. 

2.  Otwarcie oraz analiza ofert i dokumentów: 

• GK.271.13.2021  Rozbudowa Przedszkola gminnego w Marcinowicach  

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

ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. 

3.  Przygotowanie dokumentacji i zamieszczenie postepowań na platformie zakupowej oraz 

otwarcie ofert: 



• GK.271.18.2021  TĄPADŁA – droga dojazdowa do gruntów rolnych  

• GK.271.19.2021  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  

• GK.271.20.2021  Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice – 

WIRKI 

• GK.271.21.2021  Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice – 

KĄTKI – I ETAP. 

4.  Przygotowywanie projektu EFS – nabór w  ramach  Działania 10.2 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - 

Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny – dla szkół podstawowych w gminie 

Marcinowice. 

 

IV.      Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

1. Wydano obwieszczenie o  zebraniu już wystarczających  dowodów  i materiałów w toczącym 

się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji 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. Wystosowano postanowienie o przedłużenie terminu w sprawie wydania opinii dot. 

przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji i przeróbki złoża granitu „Strzeblów 

II” .  

3. Wydano decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w  sprawie o wydania decyzji 

nakazującej  usunięcia odpadów z działki nr 35 obręb 0019 Zebrzydów, objętej Księgą 

Wieczystą SW1S/00008385/4. 

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

Planem Urządzeniowo-Rolnym Gminy Marcinowice. 

5. Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny. 

6. Gminna Spółka Wodna otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 912 zł. 

7. Wysłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej komplet 

dokumentów – wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania 

pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”. 



8. Do 31 lipca wyznaczono termin do złożenia ankiety do bazy inwentaryzacji ogrzewania 

budynków w Gminie Marcinowice, która posłuży do stworzenia Bazy Inwentaryzacji 

Ogrzewania Budynków w Gminie Marcinowice w tym : oszacowania ilości i jakości 

istniejących źródeł ciepła, liczby osób mogących być zainteresowanych dofinansowaniem 

wymiany urządzeń grzewczych oraz preferencji co do nowego źródła grzewczego. 

9. Rozpoczęto tworzenie Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Gminie Marcinowice. 

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

Powietrze. 

11. Wystosowano pisma w sprawie: 

• Uporządkowania działek w miejscowości Tworzyjanów 

• Palenia odpadami na terenie nieruchomości przy ul. Sportowej 9 w Marcinowicach 

• Odprowadzania ścieków do rowu melioracyjnego w Tworzyjanowie  

• Wyrażenia zgody przedłużenia terminu uprzątnięcia działki nr 462 w Wirkach  

• Dot. zasad utrzymania zwierząt domowych  

12. Wydano następujące  pozwolenia na wycinkę drzew tj.2 szt. drzew z gat. jodła, 2 szt. drzew z 

gat. daglezja, 2 szt. z gat. świerk  w następujących miejscowościach:  Tworzyjanów oraz 

Szczepanów.  

13. Wystosowano wniosek do Starostwa Powiatowego w Świdnicy o wydanie decyzji na wycinkę 

drzew, na mieniu gminnym - działka nr 231/1, obręb Wiry. 

14. Wydano 8 decyzji Wójta Gminy zatwierdzające podział nieruchomości miejscowościach: 

Mysłaków, Gola Świdnicka, Biała, Tworzyjanów, Tąpadła  

15. Otrzymano 10 odznak  honorowych „ZASŁUŻONY  DLA  ROLNICTWA” dla rolników i  

sadowników z gminy Marcinowice nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi  

16. Ogłoszono przetarg na sprzedaż 2 działek budowlanych w miejscowości Chwałków. 

17. Wydano 2 zarządzenia : 

• w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 

ewidencji gruntów jako działka nr 459/3 obręb Marcinowice oraz  

• w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 

ewidencji gruntów jako działka nr 456/3 obręb Marcinowice. 

 

 



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 w miejscowości 10 szt. 

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 – 1000 szt. 

➢ 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. Telefoniczne uzgadnianie terminów zamówień. 

4. Przesuwanie środków. 

5. Zmiany w funduszu sołeckim. 

6. Przygotowywanie umów i rozliczeń dla kosiarzy. 

 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

1. Zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wokół świetlic wiejskich w 

Strzelcach i Tworzyjanowie. 

2. Zakończenie prac związanych z przebudową drogi gminnej w Szczepanowie dz. nr 228. 

3. Podpisywanie umów w ramach projektu tzw. „Kominówka”.  

4. Przekazanie przez SDPŚ dokumentacji technicznej dot. budowy chodników przy drogach 

powiatowych w miejscowościach Wirki i Kątki.  

5. Złożenie wniosków (2szt.) o dofinansowanie zadań dot. poprawy bezpieczeństwa                                    

na przejściach dla pieszych (chodnik + przejście Marcinowice i Szczepanów). 

http://bip.marcinowice.pl/?przetargi=1&rok=2021&mc=1&eid=509
http://bip.marcinowice.pl/?przetargi=1&rok=2021&mc=1&eid=509


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

informacji petentom). 

7. Zapytanie ofertowe dot. sporządzenia kompleksowej dokumentacji na potrzeby modernizacji 

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice. 

8. Zapytanie ofertowe dot. przebudowy drogi w miejscowości Zebrzydów. 

9. Wniosek o płatność oraz uzupełnienia dot. zadania pn. „Budowa obiektów pełniących funkcje 

kulturalne na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów”.  

10. Ogłoszenie i otwarcie przetargu w ramach zadania pn. „Modernizacja placów zabaw na 

terenie Gminy Marcinowice” 

11. Ogłoszenie kolejnego przetargu dla zadania „Rozbudowa przedszkola gminnego w 

Marcinowicach”.  

12. Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargów na drogi: Tąpadła (DTR), Marcinowice 

ul. Świdnicka, Gola Świdnicka, Wirki (RFRD). 

13. Przygotowania do przetargu w ramach zadania Senior+. 

14. Przygotowania do przetargu chodniki w Zebrzydowie. 

➢ Z ZAKRESU: INNE 

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

2. Nadanie numerów porządkowych 3 szt. 

3. Przygotowania do przetargu pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-

drogowych oraz sprawdzenie warunków widoczności na tych przejazdach. 

4. Pismo dotyczące luster na skrzyżowaniach w Marcinowicach, ul. Okrężna i Szczepanowie. 

5. Zlecenie - naprawa awarii oświetlenia na boisku sportowym w Śmiałowicach. 

6. Zlecenie – wyznaczenie pasa drogowego drogi- działka nr 518/4 i 351/2 obręb 0009 

Mysłaków. 

7. Zlecenie – transport kamienia do Wirek i Marcinowic. 

8. Zlecenie – sprzedaż tłucznia do Wirek i Marcinowic. 

9. Zlecenie na doraźne usunięcie awarii elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Szczepanowie. 

10. Zlecenie na doraźne usunięcie awarii elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Białej. 

 

 

 

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.) 


