
   Marcinowice, 25 czerwca 2020r. 

SE.0057.4.2020 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

I. Kalendarz Wójta Gminy Marcinowice 

➢ 21 maja 2020 uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie oświetlenia dla pieszych przy drodze krajowej 

35. Następnie brałem udział w spotkaniu informacyjnym  w ramach realizacji projektu aktualizacji 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym organizowanym przez  Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie, spotkanie odbyło się w formie telekonferencji.  

➢ 22 maja 2020 odbyła się narada z kierownikami gminnych jednostek oraz z kierownikami urzędy 

gminy w celu omówienia realizowanych zadań. Następnie spotkałem się z wykonawcą budowy 

świetlicy wiejskiej w Strzelcach oraz Tworzyjanowie.  

➢ 24 maja 2020 uczestniczyłem we Mszy Świętej z okazji  20-lecia Kapłaństwa. 

➢ 25 maja 2020 spotkałem się ze Starostą Świdnickim w celu omówienia planowanych inwestycji. 

➢ 26 maja 2020 uczestniczyłem w komisji rolnictwa, komisji budżetu oraz komisji rewizyjnej Rady 

Gminy Marcinowic e. Wspólnie z przedstawicielami  Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego , 

uczestniczyłem w radzie budowy drogi Mysłaków-Zebrzydów.  

➢ 27 maja 2020 spotkałem się z przedstawicielem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i 

Mostów  Panem Zbigniewem Stander w celu omówienia  realizowanych inwestycji na terenie 

gminy. Następnie przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności  spotkałem się z 

interesantami. 

➢ 28 maja 2020 wspólnie z wykonawcą udałem się na plac budowy świetlic wiejskich w 

miejscowościach:  Strzelce oraz Tworzyjanów, w celu omówienia etapów ww. inwestycji. 

Następnie spotkałem się z Burmistrzem  Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Panem Mirosławem 

Jarosz w celu współpracy pomiędzy instytucjami.  

➢ 29 maja 2020 spotkałem się z Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Panią Izabelą Woronowicz. W tym dniu odbyłem kolejne spotkanie z Dyrektorem Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Panem Tomaszem Krzeszowcem.  

➢ 1 czerwca 2020  w Urzędzie Gminy Marcinowice odbyło się przekazanie promesy w kwocie 131 

tysięcy 250 złotych na drogę dojazdową do gruntów rolnych Biała-Szczepanów. Promesę wręczył 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko.  

➢ 2 czerwca 2020 uczestniczyłem w spotkaniu z Radnymi oraz Sołtysami Gminy Marcinowice, 

następnie uczestniczyłem w spotkaniu przy  odcinku drogi Zebrzydów-Mysłaków  w celu 



omówienia kolejnych etapów przebudowy drogi.  W tym samym dniu zorganizowane zostało 

spotkanie z kierownikami urzędu w sprawie omówienia zadań poszczególnych referatów.  

➢ 3 czerwca 2020 dokonałem przeglądu budowy świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie. Kolejne 

spotkanie odbyłem z Prezesem Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach Panem 

Jackiem Taratutą w sprawie funkcjonowania spółki.  W tym dniu spotkałem się również z 

Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Panem Markiem Olesińskim  w sprawie 

omówienia bezpieczeństwa na drogach publicznych.  

➢ 4 czerwca 2020 spotkałem się z Dyrekcją Szkół z terenu Gminy Marcinowice. Podczas spotkania 

omówiono funkcjonowanie szkół w czasie epidemii.  Następnie dokonałem przeglądu 

realizowanych inwestycji na terenie poszczególnych miejscowości.  

➢ 5 czerwca 2020 uczestniczyłem w komisji rolnictwa. W tym dniu podpisałem umowę z Prezesem 

Świdnickiego Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na przebudowę ulicy Szymborskiej oraz 

ulicy Broniewskiego w Marcinowicach. 

➢ 8 czerwca 2020 w siedzibie budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spotkałem 

się z przedstawicielami  instytucji w celu omówienia budowy A4 oraz S5. Następnie podpisałem 

umowę z wykonawcą zadania przebudowy drogi gminnej w Szczepanowie. 

➢ 9 czerwca 2020 uczestniczyłem w przekazaniu budowy ulicy Szymborskiej, następnie odbyłem 

szereg spotkań z mieszkańcami gminy.  

➢ 10 czerwca 2020 w celu omówienia bieżących oraz planowanych zadań oświatowych 

zorganizowałem spotkanie z dyrekcją szkół z terenu gminy.  

➢ 15 czerwca 2020 wspólnie z przedstawicielem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, 

funkcjonariuszem policji oraz radnymi uczestniczyłem w przeglądzie dróg na terenie gminy. 

Następnie spotkałem się z Prezesem Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Panem 

Januszem Kozyrskim.  W tym dniu odbyło się również spotkanie z dyrekcją szkół z terenu gminy. 

➢ 16 czerwca 2020 uczestniczyłem w radzie budowy drogi Zebrzydów-Mysłaków, podczas której 

omawiane były prace przy realizacji budowy.   

➢ 17 czerwca 2020  z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza  Macko odebrałem 

promesę w wysokości  112 tysięcy 210 złotych  na zadania, które zostaną zrealizowane w 

miejscowości Wiry, tj.  parking oraz chodnik wraz z oświetleniem w okolicach cmentarza oraz 

chodnik od przystanku w kierunku boiska z oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki.  

➢ 18 czerwca 2020 uczestniczyłem w komisji wyjazdowej rolnictwa. W tym dniu spotkałem się 

również z Prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Panem Stanisławem 

Wroną.  



➢ 19 czerwca 2020 w Marcinowicach odbyła się konferencja prasowa z udziałem Szefa Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów - Ministra Michała Dworczyka oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja 

Adamczyka dotycząca zwiększenia środków na budowę drogi ekspresowej S5. W tym dniu w 

Kancelarii Notarialnej w Świdnicy podpisałem akt notarialny na sprzedaż działki, następnie 

uczestniczyłem w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Wodnych i 

Komunalnych w Strzelcach.  

➢ 22 czerwca 2020 odbyłem spotkanie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Marcinowicach. W tym 

dniu spotkałem się z przedstawicielem firmy zajmującej się inwestycjami solarnymi.  

➢ 23 czerwca 2020 uczestniczyłem w licznych spotkaniach z mieszkańcami gminy, tego dnia odbyła 

się również cykliczna rada budowy drogi Zebrzydów-Mysłaków , w której uczestniczyłem. 

Następnie uczestniczyłem w spotkaniu z Biskupem Świdnickim. 

➢ 24 czerwca 2020 w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK’’ 

odbyło się spotkanie z Minister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. Podczas spotkania Minister 

omówiła zakres funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej. Tego dnia wspólnie ze 

strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworzyjanowie uczestniczyłem w odbiorze promesy na 

zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.  

➢ 25 czerwca 2020 spotkałem się z Panem Zbigniewem Stander w sprawie realizacji inwestycji 

drogowej, następnie w Urzędzie Gminy odbyła się komisja oświaty oraz wspólna komisja rady 

gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Podpisano aneks nr 2 ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. - 

wykonawcą robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111722D od drogi powiatowej 

do końca zabudowań w miejscowości Strzelce” określający datę ponownego przekazania placu 

budowy (najpóźniej 01.09.2020 r.) oraz przedłużający termin zakończenia robót tj. 30.11.2020 r. 

2. Podpisano umowy z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie dwóch kolejnych zadań w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych nabór 2020  tj. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461; ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego” – 

kwota dofinansowania 523.385,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów, 

dz. nr 228” – kwota dofinansowania 1.612.500,00 zł.  

3. Rozstrzygnięto również przetargi i podpisano umowy z wykonawcami: zadanie pn. „Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461; ul. W. Szymborskiej wraz z 

odcinkiem ul. W. Broniewskiego” – ŚPBDiM Sp. z o.o. (638.924,12 zł); „Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Szczepanów, dz. nr 228” – Firma Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur 

Gawłowski, Kamienna Góra (1.519.163,71 zł). 

4. Podpisano umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Klubu 

Malucha w miejscowości Wiry” (kwota dofinansowania 482.447,56 zł) w ramach Programu 

„MALUCH + 2020”. Po raz czwarty ogłoszono przetarg na realizację w/w zadań. 

5. Podpisano umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie  

i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wiry” (kwota dofinansowania 144.441,02z ł). 

6. Złożono uzupełnienia do UMWD w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2020 – remont 

świetlicy w miejscowości Biała. 

7. Złożono komplet dokumentacji do umowy w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 

2020 na wspólne zadanie pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę 

parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry”. 

8. Przekazano komputery w ramach programu Zdalna Szkoła . 

9. Złożono wniosek oraz kpl. dokumentacji do umowy w ramach projektu Zdalna Szkoła+. Ogłoszono 

zapytanie ofertowe na w/w zadanie. 



10. Wystosowano pismo dot. akceptacji zakresu robót w ramach zadania pn. „Budowa obiektów 

pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i 

Tworzyjanów”. 

11. Zakończono pracę przy budowie szatni na boisku w Wirach. 

12. Trwają przygotowania do „kominówki” (udział w spotkaniu, opracowano wzory wniosków, ustalono 

termin naboru). 

13. Przygotowano dokumentację do UMWD w celu podpisania umowy  w ramach PROW pn. „Sieć 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce". Wybrano wykonawcę, który został 

wyłoniony w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na realizację inwestycji. Termin podpisania 

umowy z wykonawcą wstępnie ustalono na dzień 29.06.2020r. Ustalono termin podpisania umowy z 

UMWD na dzień 25.06.2020. Trwają uzgodnienia związane z udzieleniem pożyczki na realizację 

inwestycji z WFOŚiGW. 

14. Złożono wniosek o płatność w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje w gminie Marcinowice”, 

trwają uzgodnienia związane z zagospodarowaniem oszczędności oraz zmianą wniosku w związku z 

panującą sytuacją. 

15. Trwa procedura w związku ze złożeniem wniosku do DUW w sprawie zagospodarowania przestrzeni 

w Strzelcach i Tworzyjanowie. Obecnie otrzymano informację zwrotną z DUW. Złożono w w/w 

sprawie prośbę o wydanie opinii przez UMWD w celu skompletowania dokumentacji. 

16. Przesłano dokumentację w celu podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Lokalnego 

Animatora Sportu. 

17. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Aktywni od dziś” (zadanie prowadzone 

przez GOPS przy współpracy z gminą). 

18. Zorganizowano szkolenie w ramach naboru ogłoszonego przez LGD.  

19. Trwają ustalenia z organizacjami z terenu gminy Marcinowice w celu sporządzenia wniosku o 

dofinansowanie w ramach konkursu. Facebook. 

 

➢ w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zarządzania 

kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: 

 

1. Prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid-19. 

2. Bieżące prowadzenie spraw w zakresie sprzedaży alkoholu i realizacji Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Zaktualizowano załączniki do planu przeciwpowodziowego Gminy Marcinowice. 

4. Wydano 3 decyzje o uchylenie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony cywilnej. 



5. Prowadzono bieżące sprawy ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in.: zakupiono aparaty powietrzne 

dla OSP Marcinowice, elektrody i maski do podawania tlenu dla OS Strzelce, stację obiektową do 

selektywnego alarmowania strażaków z  OSP Strzelce. 

6. Zlecono naprawę samochodu pożarniczego Mercedes użytkowanego w OSP Marcinowice oraz 

wycenę samochodu pożarniczego Iveco użytkowanego w OSP Tworzyjanów. 

7. Zamówiono buty oraz ubranie specjalne i koszarowe dla OSP w Mysłakowie i Strzelcach. 

8. Zakupiono i rozdysponowano do wszystkich jednostek OSP środki ochrony osobistej (maseczki 

ochronne, rękawice jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk, przyłbice ). 

9. Wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

10. Złożono wniosek o dofinansowanie mały strażak. 

11. Wykonano zestawienie poniesionych kosztów w Gminie Marcinowice związanych z COVID-19. 

12. Aktualizacja załączników do planu przeciwpowodziowego. 

13. Podjęcie działań przeciwpowodziowych związanych z podwyższonymi stanami wody w rzekach. 

 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

 

1. Przedłużono powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w 

Strzelcach obecnemu dyrektorowi na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

2. Ustalono terminy przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Marcinowice. 

3. Wszczęto procedurę związaną z nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Marcinowicach. 

4. Przy współpracy z dyrektorami przedszkola i szkół szereg realizowano działania w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

5. Dokonano cząstkowej oceny pracy dyrektora Publicznego Przedszkola w Marcinowicach. 

 

 

➢ ponadto:  

 

1. Aktualizowano spis i rejestr wyborców w związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. 

wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi PKW realizowano kalendarz wyborczy. 

 

 



III. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

 

1. Zawarto porozumienia z mieszkańcami ubiegającymi się o odbiór w 2020 roku azbestu – dotacja 

WFOŚiGW w Szczawnie Zdroju, wniosek na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 

Gminie Marcinowice  2020 roku”.  

2. W trakcie procedura przetargowa na konserwację rowów melioracyjnych w obrębie Mysłakowa ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego. 

3. W trakcie procedura przetargowa na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag, ze środków NFOŚiGW. 

4. Wezwano Aviagen EPI sp. z o.o. z Zębowa do usunięcia braków w sprawie wydania decyzji 

środowiskowej 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”. 

5. Przygotowano dokumenty GSW w Marcinowicach o dotację w 2020 roku od Wojewody 

Dolnośląskiego na konserwację rowów melioracyjnych na 2020 rok. 

6. Zakończył się wynikiem negatywnym - nie wyłoniono nabywcy w dniu 29.05.2020 r.  I przetarg 

ustny nieograniczony  na sprzedaż działki niezabudowanej nr 146/4, AM-2, pow. 0,1005 ha oraz 

działki nr 146/12,AM-2, pow. 0,1258 ha i nr 146/3,AM-2,pow.0,0130 ha w Marcinowicach przy ulicy 

Pogodnej. 

7. Zakończył się wynikiem negatywnym - nie wyłoniono nabywcy IV  przetarg w na dniu 29.05.2020 

r.  na sprzedaż działki niezabudowanej nr 198/9, AM-1, pow. 0,76 ha w Marcinowicach przy ulicy 

Leśnej. 

8. W dniu przeprowadzono  III przetarg na dzień 29.05.2020 r.  na sprzedaż działki niezabudowanej nr 

355, AM-2, pow. 0,2996 ha w Zebrzydów, który wyłonił nabywców, za kwotę 74.538,00 zł (brutto), 

dnia 19.06.2020 r. Wójt Gminy podpisał akt notarialny sprzedaż nieruchomości w/w działki. 

9. Wystosowano pismo do Wód Polskich w sprawie zabudowy rowu na działce 14/24 w Biała. 

10. Ogłoszony został  II Przetarg na dzień 30.06.2020 r.  na sprzedaż działki niezabudowanej nr 

65/8, AM-3, pow. 2,1178 ha w Chwałkowie. 

11.  Nadano numery porządkowe budynkom mieszkalnym w Wiry 23A, Marcinowice 

Szymborskiej 8, Zebrzydów 62F, Wirki 53, Wirki 20C, Marcinowice T. Gajcego 2A, Marcinowice 

Konopnickiej 11, Tąpadła 38C. 

12. Zawarto umowę z GEO-SYSTEMEM na kolejny rok (od 01.07.2020 R. do 30.06.2021 r.), dot. 

usługi e-Gmina – numeracja porządkowa. 



13. Wezwano lokatorów budynku Gruszów 13 do uporządkowania terenu, w związku z planowaną 

inwestycją. 

14. Wystosowano kolejne pismo o uporządkowanie posesji w Tworzyjanowie. 

15. Przekazano odwołanie do WSA we Wrocławiu  Kopalni Skalimex-Grantin dot. wycinki drzew w 

obrębie Chwałków. 

16. W dniu 06.06.2020 r., interwencja w sprawie bezpańskiego psa w Marcinowicach, oraz przekazanie 

do schroniska Azyl. 

17. W dniu 09.06.2020 r., interwencja w sprawie rannego kotka we wsi Strzelce, przekazano ranne 

zwierzę do lecznicy dla zwierząt. 

18. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew tj.  2 szt. z gat. sosna, 2 szt. z gat. świerk,  we 

wsiach:  Marcinowice, Gola Świdnicka sporządzono protokoły wizji lokalnej stanowiące podstawę 

do usunięcia wnioskowanych drzew. 

19. Wystosowano wnioski do  Starosty Świdnickiego o uzgodnienie wycinki drzew na mieniu gminnym 

w obrębie wsi Kątki (rów gminny) oraz Mysłaków (droga dojazdowa do gruntów rolnych). 

20. Wydano decyzję Wójta Gminy  dla Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego na wycinkę 2 szt. 

drzew z gatunku klon rosnących w pasie drogi powiatowej Zebrzydów -Biała. 

21. Wystosowano wnioski do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie wycinki 

suchych drzew 4 szt. drzew z gat. topola w obrębie drogi  powiatowej we wsi Sady oraz 7 szt. drzew 

z gat. klon i 2 szt. drzew z gatunku jesion w obrębie drogi Marcinowice – Zebrzydów – Mysłaków. 

22. Wydano 4 decyzji Wójta Gminy zatwierdzającą podział nieruchomości miejscowości Strzelce 

Wirki, Zebrzydów, Mysłaków. 

23. Kolejna wizja lokalna w Zebrzydowice dot. przejazdu przez bród rzeki Czarna Woda. 

24. Zarządzeniem Nr 44/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 08.06.2020 r. utworzono Gminne Biuro 

Spisowe do wykonywania prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy 

Marcinowice, który przeprowadzony będzie w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r 

25. Gminny Komisarz Spisowy ogłosił nabór na rachmistrzów spisowych w terminie od 15 czerwca do 

08 lipca br. 

26. Zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16.04.2020 r. powołana została komisja 

do spraw oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez plagę myszy na terenie 

Gminy Marcinowice. 

27. W dniu 17.06.2020 r., interwencja w sprawie bezpańskiego pieska we wsi Wiry, oraz przekazanie 

do schroniska Azyl w Dzierżoniowie. 

28. Sprawdzono i zlecono wywóz śmieci z zagajników w obrębie wsi Zebrzydów. 



29. Wystosowano pismo do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Ośrodka 

doradztwa Rolniczego we Wrocławiu  w sprawie zwalczania gryzoni - myszy na polach uprawnych 

na terenie Gminy Marcinowice. 

 

IV. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES  

➢ Z ZAKRESU: INNE 

1. Zlecenie zakupu i  montażu bojlera elektrycznego w szatni na boisku sportowym w Marcinowicach. 

2. Zlecenie demontażu znaku B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 

t) przy drodze gminnej w Szczepanowie oraz zamontowania znaku B-18 na drodze gminnej w 

Zebrzydowie. 

3. Zlecenia usunięcia awarii na świetlicy wiejskiej w Mysłakowie. 

4. Zlecenie zamieszczenia ogłoszenia  w „Gazecie Wrocławskiej” w dniu 09.06.2020r 

5. Zlecenie zakupu materiałów budowlanych potrzebnych na remont kładki w m. Szczepanów. 

6. Zlecenie demontażu znaku B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 

t) przy drodze gminnej w Strzelcach oraz zamontowaniu znaku B-18 na drodze gminnej w 

Zebrzydowie. 

 

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Wystosowano pismo w sprawie wyznaczania granic drogi gminnej dz. nr 328 w Zebrzydowie.  

2. Wystosowano pisma do Służby Drogowej w następujących sprawach:  

• Naprawy znaku E-17 z nazwą miejscowości Marcinowice przy drodze powiatowej nr 2879D. 

• Wyczyszczenia  chodnika przy drodze powiatowej w m. Stefanowice.  

• Umieszczenia znaku zakazu zatrzymywania się na drodze powiatowej nr 1994D  w m. Chwałków 

przy kamieniołomie Kantyna.  

3. Wystosowano pismo do Starostwa Powiatowego o zaopiniowanie projektów budowy chodnika w 

miejscowości Kątki  oraz budowy zatoki postojowej w miejscowości Wiry oraz prośbę o 

przygotowanie prawa do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 226 Wiry. 

4. Wystosowano pismo do Sweco Engineering  dot. projekt docelowej organizacji ruchu DK35. 

5. Wysłano do Starostwa Powiatowego w Świdnicy zgłoszenie robót budowlanych dot. drogi 

dojazdową do gruntów rolnych Szczepanów-Biała. 

6. Wystosowano pismo do Urzędu Miejskiego dotyczące przywrócenia linii autobusowej MPK nr 43. 



7. Wystosowano pismo do mieszkańca w sprawie budowy sieci instalacji wodociągowej na ul. 

Pogodnej. 

8. Wystosowano pismo do KOWR z prośba o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację 

zadania infrastrukturalnego na działce drogowej nr 136/17. 

9. Wystosowano pismo do GDDKIA o naprawę barierek ochronnych przy DK35 w m. Marcinowice. 

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.) 

12. Przygotowanie projektu uchwały o sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 

➢ Z ZAKRESU:PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE 

1. Przygotowanie   wstępnych podziałów działek w Marcinowicach – zaopiniowanie pozytywnie. 

2. Przygotowanie   wstępnego podziału działki w Mysłakowie – zaopiniowanie pozytywnie. 

3. Przygotowanie   wstępnego podziału działki w Tąpadłach – zaopiniowanie pozytywnie. 

4. Analiza możliwości powstania nowo wydzielonych działek zgodnie z zapisami miejscowego planu 

w miejscowości Tąpadła.  

5. Przygotowanie obwieszczenia do wyłożenia do publicznego wglądu planu w miejscowości Biała. 

6. Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

w następujących miejscowościach : Sady, Zebrzydów, Szczepanów, Mysłaków, Marcinowice, 

Tąpadła, Kątki, Biała, Gola, Wiry, Chwałków. 

7. 3. Przygotowanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki : Śmiałowice, Kątki, Tąpadła, Szczepanów, Mysłaków, Zebrzydów. 

8. Wpisanie wniosków do rejestru o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie w miejscowości 

Tąpadła. 

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

podziału. 

 

 

 

 

 

      



➢ Z ZAKRESU:GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKALNA 

 

 

1. Sporządzenie nowego wzoru umowy na wynajem świetlic pod kontem COVID-19.  

2. Przygotowanie umowy na wynajęcie świetlicy oraz wystawienie faktury w następujących 

miejscowościach : Kątki. 

3. Wystawienie FV za czynsz w lokalach mieszkalnych. 

4. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków i faktur (energia     

elektryczna, dystrybucja –świetlice, boiska). 

5. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków za sprzątanie na 

posterunku policji w Marcinowicach. 

6. Aktualizacji wniosków o przydział lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy – wystosowanie 

pisma do wszystkich zainteresowanych o uzupełnienie załączników. 

 

 

➢ Z ZAKRESU: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

1. Odpowiedź na wniosek firmy Naprzód sp. z o.o. - o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej. 

2. Przygotowanie pisma do ZUWiK Strzelce w sprawie rozszerzenia zakresu przyjmowanych 

odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – w związku z przygotowaniem 

nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 

3. Przygotowanie odpowiedzi na pismo w sprawie odbioru odpadów niebezpiecznych. 

4. Przygotowanie odpowiedzi na pismo dotyczące rekultywacji działki. 

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

6. Opisywanie i przekazywanie faktur do księgowości . 

7. Zbieranie zgłoszeń dotyczących odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

8. Wysłanie wezwań dotyczących nieprawidłowości w deklaracjach. 

9. Wprowadzanie zmian w deklaracjach i nowych deklaracji. 

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

wielkogabarytowych. 

11. Konsultacje z pomocą techniczną programu PUMA – wprowadzanie zmian w deklaracjach w 

systemie. 

12. Przygotowanie odpowiedzi na zapytanie dotyczące udostępnienia informacji publicznej. 



 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

 

1. Spotkanie z projektantem oraz ostateczne  decyzje związane ze zmianą  warunków użytkowania    

obiektu poszkolnego Wiry nr 61, z przeznaczeniem na Senior+ : 

 wymóg instalacji hydrantu wewnętrznego  

 winda będzie obsługiwała  budynek tylko do I piętra  

 zapis w projekcie – ostatnie piętro nieużytkowe ( w przypadku użytkowego to jest wys.12 m 

wymóg instalacji SAP ). 

2. Spotkanie z wykonawcą i projektantem przy OSP Tworzyjanów w sprawie montażu wentylatora i 

wyrzutni. 

3. Spotkanie z p. Hałas w sprawie chodnika. 

4. Uzgodnienia z projektantem  parkingu przy urzędzie w/s separatora , niezbędnego urządzenia,  

którego brakowało w przedmiarze i kosztorysie. 

5. Rozpoznanie sprawy danych technicznych i karty katalogowej włazu do szamba zakupionego  

w 2019 roku na boisko w Wirach. 

6. Spotkanie w remizie OSP Tworzyjanów w sprawie zmiany posadowienia wentylatora i wyrzutni  

7. Uczestnictwo w komisji przetargowej przy otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na   

zadanie: „ Klub malucha w Wirach”. 

8. Uczestnictwo w komisji przetargowej przy otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym. 

9. Analiza kosztorysów, kalkulacje poszczególnych elementów i oszczędności na zadanie: 

Szczepanów- droga dojazdowa do gruntów rolnych. 

10. Przekazanie placu budowy firmie wykonawczej , na zadanie : Przebudowa drogi gminnej w    

miejscowości Marcinowice , ul .Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. Broniewskiego. 

11. Spotkanie w Tworzyjanowie- remiza  OSP w sprawie nowych technicznych możliwości 

posadowienia wentylatora i wyrzutni. 

12. Spotkanie z Inspektorem nadzorującym budowy świetlic w/s pomp ciepła oraz decyzji dla 

wykonawcy  jakiego rodzaju pompy będą zastosowane oraz rozmowa na temat obliczeń 

wytrzymałościowych belek stropowych w pomieszczeniu na I piętrze budynku poszkolnego w 

Wirach. 

13. Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach ogłoszenia postępowania o udzielenie    

zamówienia publicznego zadania pn. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez 

budowę parkingu wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Katki i Wiry. 



14. Spotkanie na drodze gminnej nr 535 w Mysłakowie z kierownikiem firmy Colas , geodetą  , 

dotyczące niewielkich prac przy wyrównaniu i profilowaniu terenu drogi oraz nawiezienie 

frezowiny. 

15. Spotkanie w Urzędzie Miasta w Świdnicy nt. aglomeracji, ewentualnego nowego ustalania 

granic,naniesienia zmian nowych obszarów, sposobie rozliczania oraz podjęcia nowej uchwały. 

16. Rozmowa z Inspektorem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na temat:  

 uwzględnienia postanowień ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i    spraw            

zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań zastępczych i zamiennych, które zapewnią wymagany 

poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku poszkolnym nr 61 w  Wirach. 

17. Spotkanie wyjazdowe w Chwałkowie  w/s zmiany kierunku odpływu wody poprzez podniesienie  

terenu co powoduje zalewanie  sąsiedniej posesji. 

18. Rozmowa z wykonawcą świetlic, sołtysami Tworzyjanowa, Strzelec na temat rozliczeń za wodę i   

energię, w związku z korzystaniem z mediów przy wykonywaniu prac na  budowie. 

19. Rozmowa telefoniczna z p .Huzarem na temat naprawy drogi gminnej nr 38 w Zebrzydowie. 

20. Spotkanie, narada na budowach świetlic.  

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

petentom). 

 

➢ Z ZAKRESU: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, wzory umów) do postępowań dotyczących: 

2. 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” – wprowadzanie zmian do dokumentacjiSzczepanów I etap 

droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 235/2, 307, 235/3“ 

3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu wraz 

 z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry. 

4. Zamieszczenie ogłoszeń o zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie Urzędu 

Zamówień Publicznych i na bip.marcinowice.pl 

5. Udział w sesjach otwarcia ofert i przygotowanie informacji z sesji otwarcia na stronę 

bip.marcinowice.pl 

6. Analiza złożonych ofert. 



7. Przygotowanie umów do zadań:  

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461; ul. W. 

Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W.Broniewskiego 

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów, dz. 228. 

9. Prowadzenie dokumentacji przetargowej. 

10. Przygotowanie odpowiedzi na zapytanie dotyczące udostępnienia informacji publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


