
  Marcinowice, 24 czerwca 2021r. 

SE.0057.6.2021 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 1 czerwca do 24 czerwca 2021 r.  

 

 

 

W okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 24 czerwca  2021 r. nadzorowałem realizację 

budżetu Gminy, kierowałem bieżącymi inwestycjami na terenie gminy, brałem udział w 

otwarciu przetargów na zadania inwestycyjne. W zakresie podejmowania inicjatywy 

uchwałodawczej nadzorowałem przygotowanie projektów uchwał zgodnie z materiałami na 

XXXV Sesję Rady Gminy Marcinowice. 

 

W okresie międzysesyjnym, pomimo trwającej epidemii COVID-19 Urząd Gminy w 

Marcinowicach był otwarty. Przyjmowanie interesantów przy zachowaniu szczególnych 

środków ostrożności odbywało się w Sali nr 1.    

 

W tym okresie przeprowadziłem szereg rozmów telefonicznych oraz odbyłem liczne 

spotkania  z mieszkańcami gminy, które dotyczyły m.in. 

 

- decyzji środowiskowych 

- budowy dróg gminnych, wewnętrznych oraz transportu rolnego 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

- inwestycji wodociągowych oraz kanalizacyjnych 

- zakupu działek budowlanych oraz inwestycyjnych na terenie gminy 

- opłat z tytułu podatków 

- mieszkań socjalnych 

 

I. SPOTKANIA   

1. Spotkanie z Księdzem Biskupem Markiem Mendykiem w sprawie uroczystości szkolnej. 

2. Spotkanie z przedstawicielami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, w sprawie 

organizacji zdrowego pikniku rodzinnego organizowanego w Szczepanowie. 



3. Udział w Naradzie z Sołtysami. 

4. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Strzelcach. 

5. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Marcinowicach w celu zorganizowania 

uroczystości Nadania Sztandaru Szkole. 

6. Spotkanie z Dyrekcją Publicznego Przedszkola w Marcinowicach. 

7. Spotkanie z Prezesem rozlewni wody Bonart. Spotkanie dotyczyło współpracy. 

8. Spotkanie z wykonawcą inwestycji przebudowy drogi w miejscowości Szczepanów, w celu 

omówienia kolejnego etapu budowy. 

9. Udział w odbiorze technicznym świetlic w miejscowościach Tworzyjanów oraz Strzelce.  

10. Udział w odbiorze technicznym drogi nr.228 w miejscowości Szczepanów.  

11. Podpisanie umów na budowę dróg z przedstawicielem firmy Budosprzęt. W ramach 

dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 016 580 

zł, w ciągu 5 miesięcy wykonane zostaną : 

– Marcinowice, ul. Świdnicka, czyli droga dojazdowa do domu seniora, dyskontu spożywczego 

i sali bankietowej, 

– Gola Świdnicka, droga wewnątrz miejscowości, która przez mieszkańców nazywana jest od 

lat ulicą Zapomnianą, 

– Wirki – droga gminna do zabudowań. 

12. Spotkanie z kierownikiem kombinatu rolnego w Świdnicy, w sprawie zalania drogi w 

miejscowości Zebrzydów a także udrożnienia rowów znajdujących się na działkach kombinatu.  

13. Udział w wideokonferencji organizowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. Konferencja 

dotyczyła szczepień przeciwko COVID-19. 

14. Udział w Dolnośląskim Forum Gospodarczo-Samorządowym organizowanym w Zagórzu 

Śląskim. Głównymi tematami forum były zagadnienia związane z rozwojem regionalnym, 

gospodarką energetyczną oraz turystyką w dobie transformacji. 

15. Udział w konsultacjach organizowanych przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego 

Grzegorza Macko oraz Wójta Gminy Nowa Ruda Adriannę Mierzejewską. Konsultacje 

dotyczyły projektu Cyklostrady Dolnośląskiej. 

16. Udział w Rodzinnym Pikniku Zdrowia. 

17. Udział w uroczystości Nadania Sztandaru Szkole Podstawowej w Marcinowicach. 

18. Udział w komisji Rady Gminy Marcinowice. 

19. Udział w sesji absolutoryjnej. 

 



II. ZARZĄDZENIA 

1. Zarządzenie Nr 63/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w 

Strzelcach. 

2. Zarządzenie Nr 64/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia  

3. Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 czerwca 2021r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2021r. 

4. Zarządzenie Nr 66/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 czerwca 2021r. w sprawie 

organizacji uzupełniających wyborów sołtysa wsi Krasków. 

 

 

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 jedno stałe i jedno jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 

2. Zorganizowano Mobilny Punkt Szczepień na „Rodzinnym Pikniku Zdrowia”  

w Szczepanowie w dniu 19.06.2021r. 

3. Złożono dwa wnioski do WFOŚiGW na dofinansowanie OSP Zebrzydów i Śmiałowice w 

ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) 

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. 

4. Przeprowadzono wojewódzki trening Wczesnego Ostrzegania Ludności o zagrożeniach 

uderzeniami z powietrza oraz powiatowy trening o zagrożeniu powodziowym w dniu 

17.06.2021 r. 

 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

 

1. Podpisano aneks nr 1 do umowy dot. realizacji projektu pn. „Profilaktyka i wczesne 

wspomaganie wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka pokarmowego” – 

termin obowiązywania umowy przedłużono do końca lipca br. 

2. 17 czerwca br. odbyły się ostatnie zajęcia na basenie OSIR Aquarius Park Wodny w 

Bielawie dla 15 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w ramach projektu 

Umiem pływać 2021 I etap. 



3. W oparciu o pozytywną opinie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przygotowano 

zarządzenie Wójta Gminy Marcinowice w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach do końca roku 

szkolnego 2021/2022. 

4. Przeprowadzono rozmowy z kandydatami na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – 

Kierownik Klubu Malucha w Wirach. 

5. Przygotowano prognozę wysokości środków finansowych Funduszu Pracy niezbędnych na 

wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

podziale na lata 2022-2025 o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 roku. 

6. rozpoczęto prace związane z organizacją zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII 

w ramach kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 

 

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

 

1. Przygotowanie i podpisanie umów w postepowaniu: 

GK.271.10.2021  Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w 

miejscowości Marcinowice 

GK.271.11.2021  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Gola Świdnicka d. 130/1 

GK.271.12.2021  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki d. 362 

2. Przygotowanie dokumentacji i zamieszczenie postepowań na platformie zakupowej: 

GK.271.13.2021  Rozbudowa Przedszkola gminnego w Marcinowicach – IV  

GK.271.14.2021  TĄPADŁA – droga dojazdowa do gruntów rolnych 

GK.271.15.2021  Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice 

GK.271.16.2021  Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkolnych 1-

pietra na klub seniora i budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (nps) – w 

ramach zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wiry 

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

    ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 

3.     Otwarcie i analiza ofert: 

- GK.271.13.2021  Rozbudowa Przedszkola gminnego w Marcinowicach – IV  

- GK.271.14.2021  TĄPADŁA – droga dojazdowa do gruntów rolnych 

- GK.271.15.2021  Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice 

 



IV.      Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

1. Do 21 czerwca trwał nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2021 

roku. 

2. Wystosowano postanowienie o przedłużenie terminu w sprawie wydania opinii dot. 

przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji i przeróbki złoża granitu 

„Strzeblów II”  

3. Kontynuowane jest  postępowanie zmierzające do wydania decyzji nakazującej usunięcie 

odpadów z dz. nr 35 w Zebrzydowie. 

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. W dniu 14 czerwca przeprowadzono komisję  ds. szacowania szkód w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane 

przez powódź w dniach 12.05.-13.05.2021. 

7. Gminna Spółka Wodna złożyła wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  o 

przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2021 roku na sfinansowanie prac 

konserwatorskich na niżej wymienionych rowach 

- dz. nr 194- rów R-B, obręb Gola Świdnicka 

- dz. nr 339 – rów R-D, obręb Marcinowice 

        - dz. nr 523- rów R-A, obręb Strzelce 

- dz. nr 188/6- rów R-17, Zebrzydów 

8. Przekazano sprawozdanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. rozliczenia 

dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku 

akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

i jego wypłatę 

9. 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. 

10. Rozpoczęto tworzenie Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Gminie 

Marcinowice. 

 



Wystosowano pisma w sprawie: 

 

1. Uporządkowania działek w miejscowości Marcinowice oraz Wiry 

2. Użytkowania części dz. nr 228 w miejscowości Szczepanów  

3. Wykoszenia i uporządkowania działek należących do KOWR w miejscowości 

Szczepanów  

4. Kolejne pismo w sprawie naprawy ogrodzenia działki należącej do KOWR w 

miejscowości Marcinowice  

5. Dot. zasad utrzymania zwierząt domowych  

6. Dokonania wycinki drzewa w miejscowości Śmiałowice 

7. W sprawie wycieku nieczystości ciekłych do rowu przy drodze powiatowej w 

miejscowości Chwałków.   

8. Wydano następujące  pozwolenia na wycinkę drzew tj. 7 szt. z gat. świerki, 1 z gat. tuja, 2 

szt. z gat. wierzba, 2 szt. z gat. topola euroamerykańska w następujących miejscowościach:  

Śmiałowice, Klecin, Szczepanów  

9. Wydano 5 decyzji Wójta Gminy zatwierdzające podział nieruchomości miejscowościach: 

Kątki, Sady oraz Mysłaków.  

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

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

11. Ogłoszono kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach 

Marcinowice oraz Chwałków.  

 

 

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 8 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). 

 

➢ 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 uchwał w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Wprowadzanie do systemu PUMA informacji o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 800 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). 

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”.  

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


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+. 

 

➢ Z ZAKRESU: INNE 

1. Wydawanie zgody na wejście na teren gminy 10 szt. 

2. Nadanie numerów porządkowych 2 szt. 

3. Pisma dotyczące przyłączeń do sieci wodnej i kanalizacyjnej. 

4. Zlecenie wykonania kalibracji i wektoryzacji zmiany mpzp wsi Sady. 

5. Zlecenie zakupu, transportu i rozplantowania tłucznia 300 ton (Strzelce, Wirki, Wiry). 

6. Zlecenie zakupu materiałów na potrzeby remontu wiaty na boisku sportowym w Strzelcach. 

7. Zlecenie opróżniania szamba na boisku sportowym w Wirach. 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 


