
  Marcinowice,  11 sierpnia 2022r. 

SE.0057.7.2022 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

Od 24 czerwca do 11 sierpnia  2022 r.  

 
 

 

W okresie od dnia 24 czerwca 2022 r. do dnia 11 sierpnia 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 LI 

Sesję Rady Gminy Marcinowice. 

 

 

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

mieszkańcami gminy, które dotyczyły m.in. 

 

- inwestycji budowlanych prowadzonych przez mieszkańców oraz przez gminę 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- budowy dróg, chodników w poszczególnych miejscowościach 

- oświetlenia na terenie gminy 

- możliwości pozyskania mieszkań socjalnych przez mieszkańców gminy 

- budowy dróg gminnych, wewnętrznych oraz transportu rolnego 

- zakupu działek budowlanych oraz inwestycyjnych na terenie gminy 

 

 

 

 

 

 

 



I. SPOTKANIA 

1. Udział w  uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w 

Marcinowicach oraz w Szkole Podstawowej w Strzelcach.  

2. Udział w XIX Edycji Ogólnokrajowego Konkursu,, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne''.  I 

miejsce zajął Antoni Borko z Tworzyjanowa, a wyróżnienie Grzegorz Bodnar z Klecina. 

Nagrody wręczyli przedstawiciele Urzedu Marszałkowskiego, Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

3. Udział w Rodzinnym Pikniku oraz  Zlocie Motocyklowym w Wirkach. 

4. Udział w  przeglądzie zespołów Ludowych "Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą". 

5. Udział w Powiatowym etapie  Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego - Bitwa Regionów, 

organizowanego przez Gminę Strzegom.  

6. Udział w uroczystości wręczenia promes Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład 

dla Samorządów. 

7. Udział w uroczystości 103 rocznicy powstania Policji Państwowej. 

8. Spotkanie z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Strzelcach oraz Dyrekcją Szkoły Podstawowej 

w Marcinowicach w sprawie organizacji i funkcjonowania jednostki w czasie wakacji. 

9. Spotkanie z Dyrekcją Publicznego Przedszkola w Marcinowicach w sprawie organizacji 

zajęć podczas przerwy wakacyjnej.  

10. Udział w Naradzie z Sołtysami. Podczas narady omawiane były sprawy bieżące sołectw oraz 

organizacja dożynek gminnych.  

11. Spotkanie z  proboszczem parafii w Wirach Księdzem Andrzejem Majka w sprawie planów 

i przyszłej współpracy. 

12. Spotkanie ze starostami tegorocznych dożynek organizowanych w miejscowości Klecin.  

13. Spotkanie z Projektantem w sprawie budowy nowych dróg oraz chodników na terenie 

gminy. 

14. Spotkanie Z Wójtem Gminy Mietków w sprawie współpracy. 

15. Podpisanie umowy na budowę dróg  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

16. Udział w odbiorze częściowym oświetlenia na ternie gminy. 

17. Spotkanie z projektantem w sprawie uzgodnień inwestycji drogowych planowanych na  

osiedlu w  Marcinowicach. 

18. Spotkanie z projektantem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 

wykonania przejścia dla pieszych na drodze  DK 35 w miejscowości Strzelce. 



19. Udział  w odbiorze technicznym drogi w Tąpadłach. 

20. Udział w odbiorze częściowym rowu w Wirach.  

21. Spotkanie terenowe w miejscowości Biała w sprawie realizacji budowy chodnika. Wartość 

zadania wynosi ponad 382 tysiące złotych. Inwestycja realizowana jest dzięki Rządowemu 

Funduszowi Inwestycji Lokalnych. 

22. Spotkanie z przedstawicielem Polskich Kolei Państwowych Wałbrzych w sprawie linii 

kolejowych położonych na terenie gminy.  

23. Spotkanie z prezesem zakładu Usług Wodnych i Komunalnych oraz z wykonawcami  

budowy  nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Strzelcach.  Wartość przedsięwzięcia 

opiewa na ponad pięciu milionów złotych. To kluczowa inwestycja, która zapewni 

mieszkańcom gminy dostęp do wody rozprowadzanej z nowoczesnej apartaury. 

24. Spotkanie z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Panem Tomaszem 

Kszeszowcem w sprawie podpisania aktu notarialnego na przejęcie bezpłatne drogi do 

posesji PGR w Szczepanowie. Gmina Marcinowice otrzymała od KOWR bezzwrotną 

pomoc finansową na jej remont w kwocie 402 288,35 zł. Kosztorysowa wartość całego 

zadania wynosi 659 489,10 zł. 

25. Odbiór modułu nowego budynku komisariatu w Marcinowicach. Zgodnie z założeniami 

projektowymi inwestycja obejmuje budowę w systemie modułów 3D dwóch 

parterowych budynków z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego 

posterunku policji i garażu z magazynem wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 

przy ulicy J. Tuwima w Marcinowicach. Komenda Wojewódzka Policji przeznaczyła 

na ten cel niespełna 3 miliony złotych. 

26. Spotkanie z Prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Panem 

Stanisławem Wroną w sprawie planowanych inwestycji drogowych.  

27. Spotkanie z właścicielem firmy ,,SANBET’’ w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami. 

28. Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 

rządowego fundusz rozwoju dróg. 

29. Spotkanie z Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Panem Markiem 

Olesińskim, Radną wsi Chwałków oraz Przewodniczącym Rady Gminy w sprawie 

inwestycji drogowych oraz chodnikowych w miejscowości Chwałków.  

30. Udział w spotkaniu poświęconym strategii oraz prac nad strategią na nowy okres 

programowania, organizowanym przez Stowarzyszenie Ślężanie- Lokalna Grupa Działania.  

 

 



 

II. Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty – ZAKRES PRAC  

 w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

1. Przekazywano sprawozdania w obszarze OP-3 „Liczba nowych miejsc opieki utworzonych 

dla dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa” (dot. dzieci do lat 3). 

2. Przygotowano uzupełnienie wniosku grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. 

3. Przekazano szkołom dodatkowe środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych 

zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i 

uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 

4. Przeprowadzono procedurę związaną z awansem zawodowym nauczycieli – dwóm 

nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach nadano akt 

nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

5. Zgłoszono Gminę Marcinowice do programu profilaktyki czerniaka w roku szkolnym 

2022/2023. 

6. Przygotowano materiały archiwalne (akta rzemieślników) do przekazania do Archiwum 

Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim. 

Ponadto: 

Do Urzędu Gminy dostarczono sprzęt komputerowy oraz sprzęt elektroniczny 

wielofunkcyjny w ramach programu Cyfrowa Gmina. Następuje wdrożenie systemów. 

Wykonywane są diagnozy cyberbezpieczeństwa. Udostępnianie są odpowiedzi na zapytania 

w ramach realizacji projektu. 

 w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: 

1.  Wygaszenie  jednego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

2.  Wydano dwa jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

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

OSP z Gminy Marcinowice. 



4.  W ramach pomocy finansowej, złożono wniosek do DUW o zwrot kosztów z „ Funduszu 

Pomocy” na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy. 

5.  Sporządzono sprawozdanie z realizacji wydatków pozyskanych z Funduszu Pomocy. 

6.  Przeprowadzono dwa treningi Systemu Wczesnego Ostrzegania w dniu 21.07.2022 r. oraz  

01.08.2022 r.  z użyciem syren strażackich jednocześnie upamiętniając 78 rocznicę 

Powstania Warszawskiego. 

 w ramach zamówień publicznych, organizacji pozarządowych, projektów miękkich: 

1. Otwarcie ofert, badanie ofert, badanie dokumentów, wybór ofert, unieważnienie 

postepowań, zamieszczanie informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, opracowanie 

protokołów: 

 OR.271.14.2022 - Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu „Cyfrowa 

Gmina” - zadanie „Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice 

(wybór ofert w częściach I, II, III, IV) 

 GK.271.15.2022 „Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice – 

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w miejscowości Biała” 

(unieważnienie) 

 OR.271.16.2022 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Marcinowice do szkół, 

ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 (unieważnienie) 

2. Przygotowanie dokumentacji, zamieszczenie dokumentacji na platformie zakupowej 

postepowania: 

 GK.271.17.2022 „Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice –

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w miejscowości Biała” – II 

przetarg 

 OR.271.18.2022 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Marcinowice do szkół, 

ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023– II przetarg 

3. Przygotowanie umów do podpisania w postępowaniach: 

 GK.271.10.2022 Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 

 GK.271.13.2022 Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 

 OR.271.14.2022 - Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu „Cyfrowa 

Gmina” - zadanie „Poprawa bezpieczeństwa informatycznego w Gminie Marcinowice  

4. Zamieszczanie informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczących aneksów do 

postępowania: 



 GK.271.2021 Remont drogi gminnej w m. Tąpadła dz. 407, 408/2, 409, 410 

5. Działania w zakresie projektu EFS „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie 

Marcinowice” – umowa, wniosek o płatność, współpraca ze szkołami – opracowanie 

częściowego wniosku o płatność, uzupełnienie bazy beneficjentów bezpośrednich, 

sprawozdanie z częściowej realizacji projektu 

6. Działania w zakresie ubezpieczeń – szkoda zgłoszona przez mieszkańca. 

III.      Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

1. Wypełniono i wysłano 4 wnioski dot. dofinansowania wymiany pieca z programu Czyste 

Powietrze oraz 3 wnioski o płatność. 

2. Sporządzono sprawozdanie roczne oraz kwartalne za okres 01.04.-30.06.2022 r. dot. 

programu Czyste Powietrze. 

3. 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. 

4. Wystosowano pisma do Stron postępowania o zebraniu wystarczających dowodów  i 

materiałów w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu 

kopaliny: granitu ze złoża "Pagórki Zachodnie" metodą odkrywkową, przy użyciu 

materiałów wybuchowych na terenie działki 180/2 obręb Chwałków. 

5. Do 30 czerwca 2022 r. właściciele budynków musieli złożyć deklaracje do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczące źródeł ogrzewania.  

6. Na bieżąco wprowadzane są deklaracje do systemu CEEB, wprowadzono do systemu 1984 

deklaracji.   

7. W ramach tworzenia Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Gminie Marcinowice 

wprowadzono 850 sztuk ankiet. 

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

9. Wystosowano pismo do właściciela działki w sprawie uporządkowania posesji tj. 

wykoszenia przerośniętej części zielonej w miejscowości Marcinowice. 

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

Świdnickiej 5 poddano sterylizacji 1 kotki. 

11. Ochrona zwierząt – udzielono opieki weterynaryjnej rannej sarnie we wsi Wirki. 

12. Udzielano informacji na temat nowej odsłony programu Czyste Powietrze Plus, złożenia 

wniosku oraz jego późniejszego rozliczenia.  



13. Zakończył się wynikiem negatywnym ogłoszony V 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. 

14. Zakończył się wynikiem negatywnym ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż ½ udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Szczepanów 

65/1 wraz z częścią gospodarczą w zabudowie szeregowej powierzchnia całkowita budynku 

wynosi 110,95 m2, powierzchnia użytkowa mieszkalna  wynosi 75,72 m2, kotłownia o pow. 

11,15m2, garaż o pow. 15,98m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 8,10 m2, 

oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 329, o pow. 0,1702 ha obręb Szczepanów.  

15. Zakończył się wynikiem negatywnym ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony 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 135/12 o pow. 0,60 obręb 

Marcinowice, działka nr 51/1 o pow. 0,31 ha obręb Gola Świdnicka. 

16. Zakończył się wynikiem negatywnym ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż następujących nieruchomości: działka nr 65/7 o pow. 0,50 ha obręb Szczepanów, 

działka nr 266 o pow. 0,0297 ha obręb Biała, działka zabudowana nr 196/3 o pow. 0,1296 

ha obręb Tworzyjanów. 

17. Wystosowano pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Legnicy w sprawie udrożnienia koryta rzeki „Czarna Woda” w miejscowościach 

Strzelce, Szczepanów, Zebrzydów, Gmina Marcinowice. 

18. Sporządzono wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nadanie odznaki  honorowej 

„ZASŁUŻONY  DLA  ROLNICTWA” dla rolników i  sadowników z gminy Marcinowice.  

19. Skierowano wniosek do Starosty w Świdnicy na wycięcie drzew na rowach melioracyjnych 

stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Starosty Świdnickiego 4 szt. gatunku 

jesion oraz 1 szt. z gatunku akcja dz. nr 420 i 445  obręb Wirki oraz 2 szt. drzew z gatunku 

świerk dz. nr 55 obręb Sady. 

20. Wydano decyzję dot. zezwolenia Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego na wycięcie 2 

sztuk drzew z gatunku jesion w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1994D, dz. nr 

118/1 obręb Chwałków. 

21. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew, tj.: 3 szt. z gat. świerk we wsi Wiry, 1 

szt. z gat. świerk we wsi Biała, 1 szt. z gat. sosna, 1 szt. z gat. osika, 1 szt. z gat. wierzba we 

wsi Tąpadła.  



22. Wydano warunkową decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki nr 309/10 obręb 

Tąpadła, polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 309/18, 309/19. 

23. Wydano decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki nr 70 obręb Gruszów polegający 

na wydzieleniu nowych działek nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4; działki nr 97/5 obręb Szczepanów 

polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 97/10, 97/11; działki nr 179/1 obręb 

Zebrzydów polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 179/3, 179/4. działki nr 40 obręb 

Tąpadła polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 40/1, 40/2. 

24. Wydano Zarządzenie Nr 70/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 07.07.2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

25. Wydano Zarządzenie Nr 71/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 07.07.2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

26. Gminna Spółka Wodna otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 200 zł na realizację zadań 

związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w 2022 roku: dz. nr 339 – rów R-

D 29, obręb Marcinowice. 

27. W dniu 18.07.2022 r. odbył się odbiór końcowy robót zadania pn.: „Bieżące utrzymanie 

urządzeń melioracji wodnych we wsi Wiry” działka nr 379 rów R-T obręb Wiry. 

28. W dniu 20.07.2022 r. uczestnictwo w szkoleniu – Aktualizacja Programu Czyste Powietrze 

po 15.07.2022r. Przypomnienie programu Moje Ciepło i Mój Prąd IV nabór. 

29. W dniu 21.07.2022 r. uczestnictwo w szkoleniu na temat działań dla klimatu 

orgaznizowanym przez Stowarzyszenie Ślężanie - Lokalna Grupa Działania. 

30. W dniu 29.07.2022 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na odbiór wyrobów zawierających 

azbest w Gminie Marcinowice na rok 2022. 

31.  Od dnia 01.08.2022 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 

 

 

 

 



IV.     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 12 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, Wirki, Wiry. 

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 na ul. Świdnickiej. 

 

 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. 



 

 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 RESPONS – wprowadzanie zmian w 

deklaracjach w systemie. 

7. Wszczęcie postępowań i przygotowywanie dokumentacji do wystawienia decyzji – 

wystawienie decyzji. 

8. Przygotowanie kart odpadów BDO. 

 

 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. Telefoniczne uzgadnianie terminów zamówień. 

4. Przesuwanie środków. 

5. Zmiany w funduszu sołeckim. 

 

 Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

1.   Zakończenie budowy i odebranie prac związanych z „Remont drogi gminnej w m. Tąpadła 

dz. 407, 408/2, 409 i 410”. 

2.  Zakończenie I etapu „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Marcinowice” . 

3. Roboty w trakcie: 

 Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 

 Budowa chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. 

Chwałków  i  Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice – 

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.) 



 

 

 


