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Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

I. Kalendarz Wójta Gminy Marcinowice 

➢ 20 grudnia 2019 r. uczestniczyłem w jasełkach w Szkole Podstawowej w Strzelcach oraz 

w Szkole Podstawowej w Marcinowicach. W tym dniu odbyło się spotkanie 

konsultacyjne w sprawie budowy dróg ekspresowych S5 oraz S8. 

➢ 23 grudnia 2019 r. odbyłem spotkania z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. 

➢ 30 grudnia 2019 r. spotkałem się z Wojewodą Dolnośląskim Panem Jarosławem 

Obremskim. W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym gminy 

Dobromierz.  

➢ 02 stycznia 2020 r.  uczestniczyłem w otwarciu Ulicy Okrężnej w Marcinowicach. W 

tym samym dniu spotkałem się z Radnymi wsi Marcinowice, Sołtysem wsi Marcinowice 

oraz Radnym wsi Szczepanów i Sołtysem wsi Szczepanów. 

➢ 03 stycznia 2020 r. uczestniczyłem w konferencji prasowej ws. realizowanych inwestycji 

drogowych w roku 2019 – 2020 w Starostwie Powiatowym. 

➢ 4 stycznia 2020 r. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Klecinie.  

➢ 7 stycznia 2020 r. spotkałem się z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. W tym 

samym dniu odbyłem spotkanie z Prezes Stowarzyszenia Ślężanie, Lokalna Grupa 

Działania Panią Elżbietą Pasławską.  

➢ 8 stycznia 2020 r. spotkałem się z kierownikiem posterunku policji w Marcinowicach 

Panem Remigiuszem Strzelczyk. Tego dnia uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym 

Programu Wykonawczego Inicjatywy Sudety 2030. 

➢ 9 stycznia 2020 r. uczestniczyłem w wydarzeniu pt. ,, II Gminny Przedszkolny Festiwal 

Kolęd i Pastorałek’’, następnie dokonałem przeglądu dróg na terenie gminy. 

➢ 10 stycznia 2020 r. uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym Gminy Marcinowice.  

➢ 13 stycznia 2020 r. odbyła się narada z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego. Tego 

samego dnia uczestniczyłem w spotkaniu z prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa 

Budowy Dróg i Mostów w sprawie inwestycji na terenie gminy Marcinowice. 

➢ 14 stycznia 2020 r. uczestniczyłem w spotkaniu Sudety 2030 w sprawie realizacji 

strategii.  



➢ 15 stycznia 2020 r.  uczestniczyłem w spotkaniu z  Panem Paweł Bojko  w sprawie 

projektu,, Spacer z historią '', następnie spotkałem się z  Dyrektorem Służby Drogowej 

Powiatu Świdnickiego Panem Markiem Olesińskim w sprawie chodników oraz 

spowalniaczy ruchu na terenie gminy. 

➢ 16 stycznia 2020 r. dokonałem przeglądu dróg oraz inwestycji na ternie gminy.  

➢ 17 stycznia 2020 r. uczestniczyłem w uroczystości dnia Babci i Dziadka w Szkole 

Podstawowej w Marcinowicach, następnie brałem udział w spotkaniu noworocznym 

Gminy Żarów. 

➢ 19 stycznia 2020 r. uczestniczyłem w spotkaniu jasełkowym w Szkole Podstawowej 

w Strzelcach.  

➢ 20 stycznia 2020 r. spotkałem się z  Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu 

Świdnickiego Panem Markiem Olesińskim w sprawie realizowanych inwestycji na 

ternie gminy. Tego samego dnia został podpisany aneks dotyczący kominówki.  

➢ 21 stycznia 2020 r. uczestniczyłem w Międzynarodowych Targach Gospodarki 

Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa Gruene Woche 2020 . 

➢ 22 stycznia 2020 r. w tym dniu spotkałem się z Radnym oraz Sołtysem  wsi 

Szczepanów, następnie spotkałem się z Prezesem Strzeblowskich Kopalni Surowców 

Mineralnych.  

➢ 23 stycznia 2020 r. uczestniczyłem w Seminarium -  pn. 21 lat geodezji, kartografii i 

prac urządzeniowo-rolnych w województwie dolnośląskim w Krotoszych. 

➢ 24 stycznia 2020 r. uczestniczyłem w wydarzeniu pt.,, Dzień Pracownika Publicznych 

Służb Zatrudnienia’’  w Świdnicy, następnie brałem udział w spotkaniu noworocznym 

gminy Czarny Bór.  

➢ 25 styczeń 2020 r. uczestniczyłem w dniu seniora w miejscowości Biała. Tego samego 

odbył się Bal Seniora w Marcinowicach, w którym brałem udział. 

➢ 26 stycznia uczestniczyłem w Dniu Seniora w Śmiałowicach. 

➢ 27 stycznia 2020 r. odwiedziłem Centrum Kultury w Prusicach. 

➢ 28 stycznia 2020 r. spotkałem się z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. Tego 

dnia dokonałem przeglądu aktualnych inwestycji na terenie gminy. 

➢ 29 stycznia 2020 r. odbyła się roczna odprawa policji, w której uczestniczyłem.  

➢ 30 stycznia 2020 r. brałem udział w komisji Rady Gminy.  

➢ 31 stycznia 2020 r. uczestniczyłem w  spotkaniu organizowanym w Kancelarii 

Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Podczas spotkania podsumowaliśmy efekty 

dotychczasowej współpracy i wyznaczyliśmy cele na najbliższe miesiące. 

https://targiberlinskie.pl/index.php/kalendarz-imprez/targi-w-roku-2020/gruene-woche-2020
https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/?__tn__=K-R&eid=ARDdC8F1gU_TTnnz0TmYUvmMfeQRPB4D2pUyeLzEvG2xuOijhkQigZvF3uwr-Pm5QqdORukeLPa9J_n1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwQZt6jf8LJF5T25EPg9u4osWor_4_gz8B_W80kbpdLy6u8_Z6djbgPln5ux3TeS5ryaHIsKsvy76noUl675cc0u9uSjFfSKxgLdXhsoAzBBLb_svL1fAoj_XNxC_rYnEvbadPsJTjieqy8MGKJaJuUEdBK-lbIsgfZOE1M7XDUqp4Ou6MVBoe9GPaQP1_Y8b3TGhmlb149LfQ19jib_kXNEeYEVU6dr19HVC81bruOMCbDrYN5R4JtUyFWrYxyC1myfdEQkNhw4VsP6RwGcdFO23KmtkAcj4SjNCfgj774Yiv5G_3zdiS72Odw77eDGf6I0liiE7qfI3yNVEYO5V33FMpng9iXCy9LgicCf5BrorbNXYFGiP-eubvjyetQcAj_lbAurOaJR-6S5VfX11Tk_7RIA1pr_twxBCgoWM
https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/?__tn__=K-R&eid=ARDdC8F1gU_TTnnz0TmYUvmMfeQRPB4D2pUyeLzEvG2xuOijhkQigZvF3uwr-Pm5QqdORukeLPa9J_n1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwQZt6jf8LJF5T25EPg9u4osWor_4_gz8B_W80kbpdLy6u8_Z6djbgPln5ux3TeS5ryaHIsKsvy76noUl675cc0u9uSjFfSKxgLdXhsoAzBBLb_svL1fAoj_XNxC_rYnEvbadPsJTjieqy8MGKJaJuUEdBK-lbIsgfZOE1M7XDUqp4Ou6MVBoe9GPaQP1_Y8b3TGhmlb149LfQ19jib_kXNEeYEVU6dr19HVC81bruOMCbDrYN5R4JtUyFWrYxyC1myfdEQkNhw4VsP6RwGcdFO23KmtkAcj4SjNCfgj774Yiv5G_3zdiS72Odw77eDGf6I0liiE7qfI3yNVEYO5V33FMpng9iXCy9LgicCf5BrorbNXYFGiP-eubvjyetQcAj_lbAurOaJR-6S5VfX11Tk_7RIA1pr_twxBCgoWM
https://www.facebook.com/MorawieckiPL/?__tn__=K-R&eid=ARAF9HSaYdsQjuW8DJUNd8FLEub8HpC85Oka-LzH8d2_oH2kEW1picPqQ-gDPzOboz39A-8Vf5t3mddc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwQZt6jf8LJF5T25EPg9u4osWor_4_gz8B_W80kbpdLy6u8_Z6djbgPln5ux3TeS5ryaHIsKsvy76noUl675cc0u9uSjFfSKxgLdXhsoAzBBLb_svL1fAoj_XNxC_rYnEvbadPsJTjieqy8MGKJaJuUEdBK-lbIsgfZOE1M7XDUqp4Ou6MVBoe9GPaQP1_Y8b3TGhmlb149LfQ19jib_kXNEeYEVU6dr19HVC81bruOMCbDrYN5R4JtUyFWrYxyC1myfdEQkNhw4VsP6RwGcdFO23KmtkAcj4SjNCfgj774Yiv5G_3zdiS72Odw77eDGf6I0liiE7qfI3yNVEYO5V33FMpng9iXCy9LgicCf5BrorbNXYFGiP-eubvjyetQcAj_lbAurOaJR-6S5VfX11Tk_7RIA1pr_twxBCgoWM


 

 

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. 20.12.2019 zakończono I etap robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa drogi 

gminnej nr 111722D od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce” 

realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – rozliczenie częściowe 

realizacji zadania, 

2. 20.12.2019 zakończono roboty budowlane w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Okrężna w Marcinowicach” – rozliczenie końcowe realizacji zadania, 

3. 07.01.2020 złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Klub Seniora w Wirach” w 

ramach programu SENIOR + edycja 2020, 

4. Trwa organizowanie działań w ramach projektu „Gmina Marcinowice i Mikroregion 

Lazenski – wspólnym domem dla sąsiadów” na 2020 r. – zarezerwowano tłumacza na 

czas przyjazdu Czechów (04-05.04 – 27-28.06.2019), zebrano oferty na materiały 

promocyjne, zarezerwowano zakwaterowanie z wyżywieniem w Tąpadłach, 

5. Gmina Marcinowice otrzymała w grudniu 2019 r. zwrot środków z budżetu państwa w 

kwocie 2.951,48 zł, w styczniu 2020 r. zwrot środków z EFRR w kwocie 49.104,77 zł w 

ramach projektu z 2018 r. pn.: „Sąsiedzi nie tylko na mapie-poznajemy nasze lokalne 

walory”, 

6.  Bieżąca realizacja Funduszu Sołeckiego na rok 2020 i obsługa przedsiębiorców, 

7. współpraca z brokerem nad prawidłowym sporządzeniem nowej polisy ubezpieczeniowej 

mienia gminnego na 2020-2021; 

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

zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: 

 

1.  Opracowano plan działania w zakresie obrony cywilnej, szefa obrony cywilnej Gminy 

Marcinowice na rok 2020 , powyższy plan uzgodniono z szefem obrony cywilnej 

powiatu, 

2. Sporządzono ocenę stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej 

Gminy Marcinowice 2019 r., 



3. Rozliczono dotację celową przyznaną na realizację zadań obronnych i obrony cywilnej, 

4. Podpisano umowę z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Panem 

Michałem Krzosa na przeprowadzenie zajęć profilaktyczno- edukacyjnych dotyczących 

zasad bezpiecznego korzystania z komputerów i internetu oraz zagrożeń wynikających z 

kontaktu z alkoholem , nikotyną i substancjami psychoaktywnymi z dziećmi klas I-IV w 

szkole podstawowej w Marcinowicach, 

5. Podpisano umowę z Gabinetem Psychoterapii  Uzależnień i Współuzależnienia z Panem 

Michałem Krzosa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu i współuzależnionych, eksperymentującymi środkami psychoaktywnymi oraz 

doświadczającymi przemocy domowej w Gminie Marcinowice, 

6. Podpisano umowę z Panią Małgorzatą Beatą Makuch-Mielcarską na przeprowadzenie 

animacji podczas zabaw karnawałowych w świetlicach Strzelce, Gruszów, 

7. Zakupiono 10 szt. Maskotek dla Komisariatu Policji w Marcinowicach dla dzieci z 

interwencji policyjnych, 

8. Wydano stałe zezwolenie na sprzedaż alkoholu w markecie ”Biedronka” w 

Marcinowicach, 

9. Rozliczono wnioski o wypłatę ekwiwalentu dla strażaków  Ochotniczej Straży Pożarnej 

za akcje ratowniczo-gaśnicze i  szkolenia, 

10. Podpisano umowę na prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej w Zebrzydowie, 

11. Podpisano umowy z kierowcami samochodów pożarniczych oraz z Komendantem 

Gminnym, 

12. Uczestniczono w dwóch treningach systemu wczesnego ostrzegania; 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

 

1.  Rozliczono wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2019, 

2. Rozliczono środki Funduszu Pracy przekazywanych Gminie Marcinowice na 

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za okres 

styczeń – grudzień 2019 r., 

3. Przeprowadzono analizę z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Marcinowice za rok 2019 oraz sporządzono sprawozdanie z tego zakresu, 



4. W porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych oraz związkami zawodowymi 

nauczycieli opracowano na 2020 rok plan dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, 

5. Ustalono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Marcinowice na rok szkolny 2020/2021 

6. W porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Marcinowice 

zweryfikowano i potwierdzono dane zgromadzone w Systemie Informacji Oświatowej, 

które będą wykorzystywane do kalkulacji subwencji oświatowej na rok 2020, 

7. Zweryfikowano z dyrektorami szkół podstawowych w Strzelcach i Marcinowicach 

zgłoszenie i dokończenie rejestracji do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,  

8. Podczas spotkania w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu w dniu 16 stycznia 

br. omówiono tematykę planu nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora 

placówki i kuratora w szkołach, 

 

➢ ponadto:  

 

1. W dniu 13.01.2020 r. odbyła się narada z sołtysami wsi, na której omówiono m.in. 

sposób i formy wykorzystywania środków Funduszu Sołeckiego w 2020 r. 

III. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

1. W dniu 20.12.2019 r. Wójt Gminy podpisał umowę zawartą ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie  na realizację zadania publicznego w 

zakresie zapewnienia opieki, bezdomnym zwierzętom oraz przetrzymywania ich w 

schronisku zwierząt w Dzierżoniowie. 

2. Wydano Zarządzenia Wójta z Nr 111/19 w dniu 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości do sprzedaży działka nr 65/8,AM-3 o pow. 2,1178 ha obręb 

Chwałków, nr 113/19 w dniu 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu 

dzierżawnego za nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Marcinowice,  

Zarządzenie Nr 114/19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę działki nr 360  o pow. 0,01500 ha w miejscowości 

Marcinowice ul. Okrężna,  Zarządzenie Nr 118/19 dnia 27.12.2019r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę działki nr 



78/3, o pow. 0,1323 ha, położonej  w obrębie wsi Tąpadła oraz Zarządzenie Nr 119/19 

sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

część działki nr 256/7, o pow. 0,0750 ha, położonej w obrębie wsi Biała 

3. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew tj.  4 szt. z gat. dąb, 2 szt. z gat. 

brzoza,  1szt. a gat. sosna,  7 szt. z gat. jesion,  3 szt. z gat. klon, 22 szt. z gat. topola,  

we wsiach:  Krasków , Szczepanów, Gola Świdnicka, Kątki, Chwałków, 

Tworzyjanów, Marcinowice sporządzono 7 protokołów wizji lokalnej stanowiące 

podstawę do usunięcia wnioskowanych drzew. 

4. Wydano 67 zaświadczeń o opłacie jednorazowej za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności ( Zebrzydów, Chwałków, Gola 

Świdnicka). 

5. Wydano 2 decyzje Wójta Gminy zatwierdzającą podział nieruchomości miejscowości 

Tąpadła i Tworzyjanów. 

6. Wystosowano kolejne pisma o utrzymaniu w czystości i porządku na terenie posesji 

do właścicieli działek na osiedlu  w Marcinowicach oraz działki nr 478/5 w 

Mysłakowie  (właściciel działki w Mysłakowie pisemnie zobowiązał się do 

posprzątania działki), oraz do ponownie  wszczęto postępowanie w sprawie 

składowania pomiotu kurzego i innych odpadów na terenie Wir. 

7. Wystosowano pismo dotyczące podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji 

sanitarnej do KOWR, które jest zarządcą nieruchomości położonej w miejscowości 

Kątki. 

8. Wystosowano pismo do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Świdnicy  w sprawie 

udostępnienia danych o hodowli drobiu na terenie Gminy Marcinowice. 

9. Ogłoszony został  I Przetarg na dzień 16.03.2020 r.  na sprzedaż działki 

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

10. Ogłoszony został III Przetarg na dzień 28.02.2020 r.  na sprzedaż działki 

niezabudowanej nr 16/74, AM-1, pow. 0,1307 ha w Marcinowice, przy ul. M. 

Konopnickiej. 

11. Wydano zaświadczenia o  numeracji porządkowej nieruchomości zabudowanej 

budynkiem  mieszkalnym w miejscowości Szczepanów. 

12. Nadano numery 1 budynkowi mieszkalnemu w miejscowości Szczepanów. 

13. Zarejestrowano wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i 



innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”( na dzień dzisiejszy status 

wniosku: przyjęty w funduszu) 

14. Wysłano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu  o wpis do rejestru w  

Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami  (BDO). 

 

 

 

IV. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES 

PRAC 

➢  Z ZAKRESU: PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE 

 

 

1.Przygotowanie 2 wstępnych podziałów działek w Krasków i Wirki –zaopiniowanie 

pozytywnie. 

2.Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek w następujących miejscowościach : Marcinowice, Zebrzydów, Szczepanów, Tąpadła, 

Śmiałowice, Tworzyjanów, Wirki. 

3.Przygotowanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki : Kątki, Tąpadła. 

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

miejscowości Mysłaków, Marcinowice. 

➢ Z ZAKRESU: GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKALNA 

 

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

miejscowościach : Mysłaków, Klecin, Chwałków, Tąpadła, Szczepanów, Wiry. 

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). 



4.Przygotowanie nowych umów na palenie w świetlicach wiejskich : Biała, Mysłaków, 

Szczepanów ,Wiry. 

➢ Z ZAKRESU: INNE 

1. Przygotowanie zlecenia do Gazety Wrocławskiej na umieszczenie  ogłoszenia w sprawie 

zmiany miejscowego planu w miejscowości Tąpadła. 

2. Przygotowanie zlecenie na usunięcie awarii na Posterunku Policji w Marcinowicach. 

3.Przygotowanie zlecenia na zakup opału do świetlicy wiejskiej w Białej i Mysłakowie. 

4.Przygotowanie zlecenia na zakup kruszywa torowego pochodzącego z rozbiórki torów linii 

kolejowej 285. 

5. Przygotowanie zlecenia na naprawę i wyczyszczenie rynien przy świetlicach wiejskich w 

Sadach i Wirach. 

6. Przygotowanie zlecenia na korekty elektryczne w świetlicy wiejskiej w Kątkach. 

7. Opisanie rachunków dotyczących palenia na świetlicach wiejskich. 

➢ Z ZAKRESU: GOSPODARKA ODPADAMI 

 

1. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nowe  

i zmieniające –200 deklaracji, 

2. Przygotowanie i rozesłanie do przedsiębiorców pism dotyczących zmiany sposobu 

naliczania opłat za pojemniki,  

3. Wydruk i przygotowanie do wysyłki informacji o zmianie stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

4. Regularne zgłoszenia do ZOM potrzeby wymiany i  dostarczania nowych pojemników, 

worków do segregacji, problemów dotyczących odbioru odpadów, 

5. Przygotowanie odpowiedzi do RIO i przygotowanie uchwały dotyczących zmiany wzoru 

deklaracji, 

6. Przygotowanie decyzji dotyczącej umorzenia i rozłożenia na raty zaległych opłat za 

gospodarowanie odpadami – 2 decyzje,  



7. Przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji 

elektrycznej w garażu OSP w Tworzyjanowie, 

8. Przygotowanie i podpisanie umowy 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”,  

9. Korekta rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za rok 2018 – przesłanie do UMWD i Inspektora Ochrony Środowiska 

10. Analiza dowodów ważenia odpadów zebranych przez ZOM za grudzień, 

11. Przygotowanie i przesłanie do UMWD sprawozdania dotyczącego rejestru działalności 

regulowanej 

12. Bieżące sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków  

i faktur.  

 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE  

 

 

1. Podpisanie umowy 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.‘’ 

 

2. Odbiór drogi , ul. Okrężna w Marcinowicach. 

 

3. Spotkanie z przedstawicielem firmy Eko-praktyczni w sprawie aplikacji i ewentualnej 

współpracy. 

 

4.  Zlecenie opracowania dokumentacji  projektowej na drogę Szczepanów. 

 

5. Spotkanie z projektantami chodników , parkingu i oświetlenia – Kątki i Wiry 

 

6. Zlecenie wykonania dokumentacji technicznej na zadania w Kątkach i Wirach. 

 

7. Analiza programów  wspierających działania związane z zagospodarowaniem wód 

opadowych. 

 

8. Spotkania  z kierownikami  na budowie drogi w Strzelcach i budowach świetlic: 

Tworzyjanów i Strzelce. 

 

9. Współpraca przy zbieraniu ofert na wykonanie zadania pn. :Wykonanie instalacji 

wentylacji i instalacji elektrycznej w remizie Tworzyjanów. 

 

10. Wydawanie zgód na zjazdy do posesji oraz zgody na umieszczanie urządzeń budowlanych 

w pasie drogi gminnej. 



11. Zlecenie przygotowania mapy do celów projektowych. 

 

12. Bieżące monitowanie naborów do konkursów na gospodarkę wodno- ściekową. 

 
 

 


