
   Marcinowice,  21 luty 2022r. 

SE.0057.2.2022 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 27 stycznia do 22 lutego 2021 r.  

 
 

 
 

W okresie od dnia 27 stycznia 2021 r. do dnia 22 lutego 2022 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 XLVI 

Sesję Rady Gminy Marcinowice. 

 

 

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

mieszkańcami gminy, które dotyczyły m.in. 

 

- pozyskiwania mieszkań socjalnych 

- staży organizowanych przez Urząd Pracy 

- inwestycji kolejowych  

- dzierżaw gruntów na ternie gminy 

- zjazdów do posesji 

- wydania decyzji środowiskowych  

- budowy dróg gminnych, wewnętrznych oraz transportu rolnego 

- zakupu działek budowlanych oraz inwestycyjnych na terenie gminy 

- spraw podatkowych 

 

 

I. SPOTKANIA   

1. Spotkanie z Panią Aleksandrą Pucelik-Stefanienko   prezesem Zakładu Usług Wodnych i 

Komunalnych w Strzelcach w sprawie organizacji pracy zakładu.  



2. Udział w Naradzie z Sołtysami. Narada dotyczyła m.in. Spraw związanych z Polskim 

Ładem, drogi ekspresowa s5 oraz sprawy bieżące. 

3. Spotkanie z Radą Sołecką oraz mieszkańcami wsi Klecin w sprawie organizacji Dożynek 

Gminnych 2022. 

4. Spotkanie z dyrekcją szkół z terenu gminy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz 

funkcjonowania jednostek.  

5. Spotkanie z Burmistrzem Gminy Sobótka Panem Mirosławem Jaroszem w sprawie 

współpracy pomiędzy gminami.  

6. Spotkanie ze Starostą Świdnickim Panem Piotrem Fedorowiczem w sprawie współpracy z 

powiatem w zakresie infrastruktury.  

7. Spotkanie z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy komisarzem Piotrem 

Danikiem w sprawie budowy nowego  posterunku Policji w Marcinowicach.  

8. Spotkanie z projektantem w sprawie zadań inwestycyjnych w miejscowości Biała. 

9. Spotkanie z Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Panem Markiem 

Olesińskim w sprawie oświetlenia na drodze powiatowej.  

10. Spotkanie terenowe w miejscowość Wirki w sprawie realizowanych inwestycji drogowych.  

11. Spotkanie terenowe w Wirach, dotyczące parkingu oraz chodników na terenie miejscowości.  

12. Podpisanie umowy z przedstawicielem firmy WitBruk na zadanie pt. ,, Budowa chodnika w 

Sadach’’. Zgodnie z założeniami chodnik będzie miał długość 370 metrów, a prace mają 

zakończyć się do 17 sierpnia tego roku. Na inwestycję przeznaczono kwotę 246 000 zł, a 

środki zostały pozyskane na ten cel przez Gminę Marcinowice z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

13. Spotkanie z wykonawcą i dyrektorem SDPŚ w sprawie słupów oświetleniowych  na trasie 

Zebrzydów-Kątki. 

14. Udział w posiedzeniu w formie telekonferencji organizowanym przez ZIT Aglomeracji 

Wałbrzyskiej w sprawie funduszy europejskich dla Dolnego Śląska w perspektywie 

finansowej 2021-2027. 

15. Udział w spotkaniu organizowanym przez Gminę Szczytna w sprawie Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji. 

16. Udział w spotkaniu i treningu z wicemistrzem Polski w tenisie stołowym Piotrem 

Chodorskim, orgaznizowanym przez KS "Radunia" Tąpadła. 

 



II. ZARZĄDZENIA 

1. Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. 

2. Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Zarządzenia Nr 18/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 stycznia 2022r w sprawie 

powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Marcinowice. 

3. Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie organizacji uzupełniających 

wyborów sołtysa wsi Gruszów. 

Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 09 lutego 2022r. w sprawie 

ustalenia i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Kluby Malucha w 

Wirach.   

4. Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie 

powołani Komisji Konkursach na realizację zadań publicznych w 2022r. z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom, 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.  

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. Powołano Zarządzeniem Wójta  koordynatora to spraw transportu na szczepienie przeciw 

covid-19. 

2. Sporządzono załączniki do Planu Przeciwpowodziowego. 

3. Sporządzono ankietę NKPPO dot. Spraw obronnych. 

4. Wyliczenie całorocznej opłaty dla przedsiębiorców za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 

 

 

 

 

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

 

1. Przygotowanie dokumentacji, zamieszczenie dokumentacji na platformie zakupowej 

postepowania:  



• GK.371.4.2022 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Marcinowice 

• GK.371.5.2022 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kątkach, o szatnie dla sportowców i 

sędziów oraz zaplecze gospodarcze 

2. Prowadzenie postępowania GK.371.2.2022 Budowa ogólnodostępnych chodników na 

terenie Gminy Marcinowice - Przebudowa szlaku pieszego w miejscowości Sady dz. nr 

123/3 - (badanie ofert, sprawdzanie dokumentów, przygotowanie umowy) 

3. Opracowanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych Gminy za 

2021r.  

4. Ubezpieczenie pojazdów Gminy w 2022 r. 

5. Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy w programie EFS „Dodatkowe zajęcia 

dla uczniów szkół w Gminie Marcinowice”. 

6. Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

7. Działania w zakresie NGO - rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań: 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

• wspomaganie zadań związanych z krzewieniem trzeźwości 

 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

1. Przygotowano zarządzenie Wójta Gminy oraz informację dotyczącą terminów i czynności 

w rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 

szkolny 2022/2023. 

2. Przygotowano zarządzenie Wójta Gminy w sprawie określenia terminów i czynności w 

rekrutacji do Klubu Malucha w Wirach na rok szkolny 2022/2023. 

3. Trwają prace związane z rozliczeniem rządowy program „Laboratoria przyszłości”. 

4. Zgłoszono akces szkoły podstawowej w Marcinowicach i Strzelcach do programu „Umiem 

pływać” I etap 2022 r. 

5. Przygotowano sprawozdanie z działalności Klubu Malucha w Wirach za 2021 rok i 

przekazano do Wojewody Dolnośląskiego. 



6. W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki rozpoczęto prace związane z 

organizacją zajęć specjalistycznych dla uczniów w szkołach podstawowych.  

Ponadto: 

1. Podjęto czynności związane z realizacją grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego 

„Cyfrowa Gmina”. 

2. Przygotowano zarządzenie Wójta Gminy Marcinowice oraz dokumentację związaną z 

wyborami uzupełniającymi sołtysa wsi Gruszów. 

3. W dniu 8 lutego br. odbyła się narada Wójta Gminy z sołtysami wsi gminy Marcinowice. 

IV.      Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

 

1. Od 1 lutego rozpoczęto przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

2. Przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą inwentaryzacji źródeł ciepła i źródeł 

spalania paliw, na bieżąco wprowadzane są deklaracje do systemu CEEB wprowadzono do 

systemu ok. 350 deklaracji.   

3. W ramach tworzenie Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Gminie Marcinowice 

wprowadzono 820 sztuk ankiet 

4. Wypełniono i wysłano 2 wnioski o płatność dot. dofinansowania wymiany pieca z programu 

Czyste Powietrze. 

5. Naliczano czynszów dzierżawnych za działki rolne i ogródki przydomowe za 2022 rok 

6. Udzielono informacji publicznej w sprawie prac związanych z usuwaniem i 

unieszkodliwianiem azbestu w 2021 roku. 

7. Rozpoczęto postępowanie administracyjne dot. gromadzenia odpadów tworzyw sztucznych 

oraz składowania mas ziemi na terenie działki nr 176 obręb Tąpadła.  

8. Sporządzono i przekazano do Wody Polskie Zarząd Zlewni W Legnicy sprawozdanie z 

wykonania obiektów małej retencji wodnej MGR-RW za rok 2021.  

9. Sporządzono dla GUS sprawozdanie SG-01 Leśnictwo i ochrona środowiska za 2021 rok. 

10. Opisano i przekazano faktury oraz zlecenia zapłaty do Referatu Budżetu i Finansów. 



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

Planem Urządzeniowo-Rolnym Gminy Marcinowice. 

12. Wydano następujące  pozwolenia na wycinkę drzew tj. 7 szt. z gat. brzoza we wsi  Wiry , 2 

szt. z gat. świerk we wsi Szczepanów,  1 szt. z gat. świerk w Marcinowicach, 1szt z gatunku  

świerk we wsi Wiry, 2  szt. z gat. jodła we wsi Zebrzydów. 

13. Wydano pismo w sprawie pozwolenia na przywrócenie do rolniczego użytkowania działek 

tj, wycinkę samosiejek w miejscowości Wiry. 

14. Wydano Zarządzenie Nr 17/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31.01.2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży. 

15. Wystosowano pismo do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dot. osób, 

które nie nabyły prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa położonych na terenie Gminy.  

16. Wydano decyzję dot. zezwolenia Staroście Powiatu Świdnickiego, na wycięcie  drzew z 

gatunku olcha  oraz krzewów rosnących na rowie - działce nr 151 w Śmiałowice. 

17. Ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ½ udziału w nieruchomości 

zabudowanej 3 budynkami gospodarczymi do rozbiórki w obrębie Zebrzydów, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 87/2, AM-1, o pow. 0,4781 ha obręb Zebrzydów. 

18. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych wycenę działek nr 146/4 w Marcinowicach, nr 

353/1, 351/1 w Mysłakowie, nr 260 w Tworzyjanowie, nr 65/3 w Szczepanowie  

przeznaczonych do  sprzedaż w drodze przetargu. 

19. Złożono wniosek do Ksiąg Wieczystych w sprawie ujawnienia Gminy jako właściciela 

działki nr 379  obręb Wiry. 

20. Udzielono odpowiedzi Staroście Świdnickiemu dot. zasiedzenia nieruchomości 

stanowiących mienie komunalne Gminy. 

21. Skierowano pismo 

22. Skierowano pismo do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie decyzji na wycinkę 

drzew, na mieniu gminnym - działka droga gminna Marcinowice ul. Kolejowa oraz droga 

przy boisku Orlik w Wirkach. 

23. Ogłoszono przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości działka nr 80 o pow. 0,35 ha 

obręb Śmiałowice, działka nr 68/8 o pow. 0,60 ha obręb Szczepanów, działka nr 79/2 o pow. 

0,38 ha obręb Mysłaków, działka nr 266 o pow. 0,0297 obręb Biała. 

24. Waldemar Woźniak zebrał śmieci z drogi Gminnej Mysłaków - Wirki, które następnie 

wywieziono na PSZOK. 



25. Wydano warunkowa decyzję zatwierdzająca projekt podziału działki nr 314 obręb Wirki, 

polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 314/1, 314/2. 

26. Ochrona zwierząt Interwencja w sprawie bezdomnego psa we wsi Chwałków, piesek został 

odebrany przez schronisko Azyl w Dzierżoniowie. 

27. W ramach Umowy z Gabinetem  Weterynaryjnym z siedzibą w Marcinowicach przy ulicy 

Świdnickiej 5 poddano sterylizacji 4 kotków. 

 

V.     Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES  

 

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Pisma do mieszkańców dotyczące napraw i przebudów dróg gminnych oraz wykonania 

oświetlenia na terenie Gminy Marcinowice. 

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 4 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. 

7. Przygotowanie dokumentów do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Chwałkowie i Marcinowicach. 

 



➢ 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 umów na udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich, wystawienie FV. 

5. Przygotowanie dokumentów na Komisje Mieszkaniową : umieszczenie na liście osób 

oczekujących na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. 

6. Przygotowanie dokumentów na Komisje Mieszkaniowa : przedłużenie najmu lokalu 

socjalnego. 

 

➢ 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 dokumentów do przetargu pn. ”Świadczenie usług w zakresie odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu 

Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach”. 

10. Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy z Pawłem Synowcem w sprawie 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 

rok i analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok. 

 

➢ 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 2022 rok. 

3. Przygotowanie dokumentacji na nowy fundusz sołecki 2022 rok. 

4. Telefoniczne uzgadnianie terminów zamówień. 

5. Przesuwanie środków. 

6. Zmiany w funduszu sołeckim. 

 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

1. Ogłoszenie przetargów: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Marcinowice” i  „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kątkach”. 

2. 2.Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji na drogi w ramach Polskiego Ładu. 

3. 3.Przygotowanie przetargu na „Modernizację cieków wodnych” Sady, Tworzyjanów i 

Wirki. 

4. 4.Podpisanie umowy na wykonanie zadania „Budowa ogólnodostępnych chodników                            

na terenie Gminy Marcinowice – przebudowa szlaku pieszego w Sadach dz. 123/3”. 

5. 5.Roboty w trakcie: 

6. - Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka                                             

w Marcinowicach, 

7. - Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów, 

8. - Wykonanie murku oporowego przy placu zabaw w Wirkach etap II., 

9. -Przebudowa drogi gminnej w Chwałkowie dz. 124, 

10. -Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice – WIRKI– I ETAP 

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

informacji petentom). 

➢ Z ZAKRESU: INNE 

1. Wydawanie zgody na wejście na teren gminy 12 szt. 

2. Nadanie numerów porządkowych 1 szt. 

3. Zlecenie – zakup i transport tłucznia na drogę gminną w Szczepanowie. 

4. Zlecenie – wywóz szamba ze świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie .  

 

 

 

 

 

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.) 



 

 


