
  Marcinowice,  25 kwiecień 2022r. 

SE.0057.4.2022 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 18 marca do 25 kwietnia 2022 r.  

 
 

 

W okresie od dnia 18 marca 2022 r. do dnia 25 kwietnia 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 XLVIII 

Sesję Rady Gminy Marcinowice. 

 

 

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

mieszkańcami gminy, które dotyczyły m.in. 

 

- działań związanych  z uchodźcami przybywających na teren gminy.  

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- budowy dróg, chodników w poszczególnych miejscowościach 

- oświetlenia na terenie gminy 

- budowy dróg gminnych, wewnętrznych oraz transportu rolnego 

- zakupu działek budowlanych oraz inwestycyjnych na terenie gminy 

 

 

 

 

 

I. SPOTKANIA   

1. Udział w Naradzie z Sołtysami. 

2. Spotkanie z Radną oraz Sołtys wsi Mysłaków w sprawie organizacji wojewódzkich 

Prezentacji Stołów Wielkanocnych.  Gminę Marcinowice na zaproszenie Wicemarszałka 

Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko reprezentowało Koło Gospodyń 



Wiejskich w Mysłakowie z sołtys Beatą Pater i radną Iwoną Wiśniewską. Sukcesem 

zakończył się konkurs na palmę wielkanocną, w którym KGW Mysłaków otrzymało 

specjalne wyróżnienie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego.  

3. Spotkanie robocze z przedstawicielami wsi Biała - sołtys Małgorzatą Jurek oraz radnym 

Robertem Kochanem. Podczas spotkania zostały omówione wstępne założenia budowy 

chodnika. Projekt zakłada wykonanie odcinka o długości ponad pół kilometra od 

przystanku w kierunku Chwałkowa. 

4. Spotkanie robocze z sołtys Małgorzatą Salą i radną Barbarą Słotą w sprawie budowy 

chodnika w Chwałkowie.  

5. Udział w wyborach sołtysa wsi Gruszów.  

6. Spotkanie z Panem Mariuszem Szajnowskim - Sołtysem wsi Gruszów w sprawie 

funkcjonowania sołectwa.  

7. Udział w radzie nadzorczej Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach. 

8. Spotkanie z Panem Arkadiuszem Wiśniewskim -  prezesem Gminnego Ludowego Klubu 

Sportowego w Marcinowicach w sprawie organizacji stowarzyszenia.  

9. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia ,, Spełnione Marzenia’’ w sprawie zadań 

realizowanych na 2022r. 

10. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia  ,, Jasny Horyzont’’. Spotkanie dotyczyło 

działalności klubu. 

11. Spotkanie z Dyrekcją Publicznego Przedszkola w Marcinowicach. Spotkanie dotyczyło 

funkcjonowania przedszkola.  

12. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Strzelcach w sprawie arkuszu 

organizacyjnego.  

13. Udział w odbiorze technicznym drogi w Chwałkowie.  

14. Odbiór techniczny chodnika w Sadach. 

15. Odbiór techniczny drogi w Wirkach. W ramach zadania odtworzony został przepust pod 

drogą, powstała nowa asfaltowa nawierzchnia oraz energooszczędne punkty 

oświetleniowe. Zadanie współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. 

16. Spotkanie z projektantką w sprawie dokumentacji projektowej.  

17. Spotkanie z prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy dróg i Mostów w sprawie 

planów inwestycyjnych na terenie gminy. 

18. Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Świdnica w sprawie drogi w Śmiałowicach.  

19. Negocjacje z firmą zainteresowaną współpracą sprawie stacji uzdatniania wody. 



20. Podpisanie umowy z przedstawicielem firmy Telfa -Wacław Kruk na zadanie pt. 

,,Modernizacja systemu oświetleniowego’’. Wartość inwestycji wyniesie 1 221 124,32 zł z 

czego dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 96%.  Zgodnie z 

umową modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wykonana zostanie w przeciągu 

ośmiu miesięcy i polegać będzie na wymianie 998 starych, wysłużonych opraw, montażu 

wysięgników, bezpieczników, przewodów zasilających, wykonaniu badań, pomiarów i 

obliczeń fotometrycznych. 

21. Uroczyste spotkanie z Księdzem Biskupem Markiem Mendykiem, orgaznizowane przez 

parafię Strzelce.  

22. Spotkanie z Panią Renatą Kamińską – Dyrektor Kuratorium, delegatura Wałbrzych. 

Spotkanie dotyczyło funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy oraz oceny 

dyrektorskiej. 

23. Spotkanie z Panem Januszem Kozyrskim - prezesem Strzeblowskich Kopalni Surowców 

Mineralnych w sprawie współpracy.  

24. Spotkanie z Panem Ryszardem Krawczyk w sprawie organizacji 35. Rajdu Rally Masters. 

25. Spotkanie samorządowców z Dolnego Śląska. Spotkanie zostało zorganizowanie przez  

Wałbrzyską Specjalną Strefa Ekonomiczną ,,INVEST-PARK’’. 

26. Spotkanie z Dyrektorem Zakładu w Pszennie Sławomirem Grabskim. Spotkanie dotyczyło 

wsparcia dla uchodźców przybywających na tereny gminy.  

27. Spotkanie samorządowców w Bystrzycy Kłodzkiej z Ministrem Michałem Dworczykiem, 

Posłem Marcinem Gwoździem, Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Kresą oraz 

Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Grzegorzem Macko.  

 

 

II. ZARZĄDZENIA 

1. Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. 

2. Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 1  marca 2022r. w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Marcinowice. 

3. Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 2 marca 2022r.  w sprawie 

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Marcinowicach. 



4. Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia . 4 marca 2022r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Wykorzystania Funduszu Sołeckiego w Gminie Marcinowice. 

5. Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 4 marca 2022r. w sprawie nie 

skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 186/9 obręb Tworzyjanów.   

6. Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 4 marca 2022r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. 

7. Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 marca 2022r. w sprawie 

organizacji uzupełniających wyborów sołtysa wsi Gruszów. 

8. Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 marca 2022r. w sprawie 

upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Marcinowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia 

pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 

9. Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 marca 2022r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r.  

10. Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 marca 2022r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

11. Zarządzenie nr 34/22   Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2022r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w 

Marcinowicach za rok 2021. 

12. Zarządzenie nr 35/22   Wójta Gminy Marcinowice z dnia 31 marca 2022r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r. 

13. Zarządzenie nr 36/22   Wójta Gminy Marcinowice z dnia 06 kwietnia 2022r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

14. Zarządzenie nr 37/22   Wójta Gminy Marcinowice z dnia 01 kwietnia 2022r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej 

świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 

Ukrainy. 

15. Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. 

16. Zarządzenie nr 39/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 kwietnia  2022r w sprawie 

ogłoszenia konkursu na dyrektora SP Strzelce. 



17. Zarządzenie nr 40/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 kwietnia  2022r w sprawie 

ogłoszenia konkursu na dyrektora SP Marcinowice. 

 

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. Wygaszenie  siedem zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

2. Wydano trzy zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 

3. Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych oraz za udział w 

kursie KPP dla strażaków OSP z Gminy Marcinowice. 

4. Wszystkie jednostki OSP Gminy Marcinowice złożyły wnioski na dofinansowanie w 

ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb 

ratowniczych, Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych”  z WFOŚiGW.  

5. W ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy zorganizowano trzy obiekty zakwaterowania i 

wyżywienia: 

• Hotel Preemier ul. Wrocławska 12, 58-124 Marcinowice 

• Firma Handlowo-Usługowa Camilla ul. Świdnicka 16, 58-124 Marcinowice 

• Hala Sportowa ul. Kolejowa 18, 58-124 Marcinowice 

6. Łącznie przygotowano ok 70 miejsc noclegowych. 

7. Na teren Gminy Marcinowice od 24 lutego przybyło blisko 200 uchodźców z Ukrainy 

uciekających przed wojną.  

8. W ramach pomocy finansowej, złożono pięć wniosków do DUW o zwrot kosztów z „ 

Funduszu Pomocy” na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy. 

 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

1. Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy ogłoszono konkurs na dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego i konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Lotników Polskich w Marcinowicach. 

2. Raportowano w systemie CAS „Liczbę nowych miejsc opieki utworzonych dla dzieci 

przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” 



3. Trwa realizacja programu „Umiem pływać” I etap 2022 r. 

4. Przekazano do Delegatury Kuratorium Oświaty projekty arkuszy organizacyjnych szkół 

podstawowych i przedszkola na rok szkolny 2022/2023 celem zaopiniowania. 

5. Podpisano umowę nr 39/G/NPRC/2022 w sprawie realizacji zadania w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - zakup książek będących 

nowościami wydawniczymi do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach. 

6. W ramach negocjacji przygotowano zmiany do wniosku w projekcie „Asystent ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. 

 

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

 

1. Przygotowanie dokumentacji, zamieszczenie dokumentacji na platformie zakupowej 

postepowania:  

• GK.371.7.2022 Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice 

• OR.371.9.2022 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach 

realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 

Granty PPGR“ 

• GK.371.8.2022 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kątki 

• GK.371.10.2022 Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice 

• GK.371.11.2022 Budowa chodnika w ramach zadania „Budowa chodników wraz z 

przebudową drogi celem poprawy bezpieczeństwa w m. Chwałków” 

2. Prowadzenie postępowania OR.371.9.2022 Dostawa sprzętu komputerowego wraz 

 z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  

w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR“  (badanie ofert, sprawdzanie dokumentów),  

3. Prowadzenie postępowania GK.371.7.2022 Modernizacja cieków wodnych na terenie 

Gminy Marcinowice - (badanie ofert, sprawdzanie dokumentów, przygotowanie umowy) 

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

Marcinowice” 

5. Działania w zakresie NGO – przeprowadzenie procedury konkursowej i podpisanie umowy 

na realizację zadania z zakresu działalności charytatywnej - udzielenia wsparcia 

materialnego w postaci całorocznej odzieży, obuwia osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej w szczególności dzieciom i młodzieży z rodzin biednych – Spółdzielnia 

socjalna MITOS 



6. Opracowanie rocznego Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy 

Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021” . 

 

➢ Ponadto: 

1. Przeprowadzono modernizację topologii połączeń sieciowych w Urzędzie Gminy w 

Marcinowicach w celu poprawy bezpieczeństwa sieci komputerowej 

2. W dniu 29 marca br. odbyły się wybory uzupełniające sołtysa we wsi Gruszów 

3. Wydawano numery PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w 

związku z konfliktem zbrojnym 

 

 

IV.      Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

 

1. Przyjęto 8 wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Marcinowice. 

2. Wypełniono i wysłano 3 wnioski dot. dofinansowania wymiany pieca z programu Czyste 

Powietrze oraz 1 wniosek o płatność. 

3. Przeprowadzono wizję lokalną w kopalni Chwałków I w sprawie zażalenia dotyczącego 

uciążliwości sąsiedztwa kopalni dla okolicznych mieszkańców. 

4. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego : wydobywaniu kopaliny: granitu 

ze złoża "Pagórki Zachodnie" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych 

na terenie działki 180/2 obręb Chwałków zorganizowano trójstronne spotkanie w siedzibie 

UG Marcinowice. 

5. Udzielono informacji publicznej w sprawie gruntów leśnych stanowiących mienie 

komunalne Gminy Marcinowice. 

6. Przeprowadzono kolejną kampanię informacyjną dotyczącą inwentaryzacji źródeł ciepła i 

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

wprowadzono do systemu ok. 570 deklaracji.   



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

wprowadzono 830 sztuk ankiet. 

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

9. Wystosowano 17 pism do właścicieli działek w sprawie uporządkowania posesji tj. 

wykoszenia przerośniętej części zielonej w miejscowości Marcinowice na osiedlu 

domków. 

10. Przedłożono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW Wody 

Polskie) sprawozdanie dot. realizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy w 2021 r. 

11. Ochrona zwierząt – przekazano 2 bezpańskie pieski znalezione we wsi Sady do schroniska 

Azyl w Dzierżoniowie. 

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

Świdnickiej 5 poddano sterylizacji 2 kotki oraz kastracji 1 pieska. 

13. Zatwierdzono pozytywnie umowę dzierżawy na obwody łowieckie na okres 10-letni oraz 

pozytywnie zaopiniowano plany łowieckie dla 7 kół łowieckich działających na terenie 

gminy. 

14. Udzielano informacji na temat programu Czyste Powietrze, złożenia wniosku oraz jego 

późniejszego rozliczenia. 

15. W dniu 23.02 br. zakończył się negatywnym wynikiem przetarg 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. 

16. W dniu 07.04.2022r. zostały przeprowadzone przetargi na sprzedaż  nieruchomości: 

wyłoniono nabywców działki  nr 99/10 o pow. 0,12 ha z udziałem 1/3 w drodze 99/6 obręb 

Chwałków,  nr 79/2 o pow. 0,38 ha obręb Mysłaków 

17. W dniu 07.04.2022r. zakończył się wynikiem negatywnym przetarg na sprzedaż 

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

nr 226 o pow. 0,0297 ha obręb Biała, działka, działka zabudowana nr 196/3 o pow. 0,1296 

ha obręb Tworzyjanów. 

18. Ogłoszono kolejny IV 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. 



19. Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ½ udziału w nieruchomości 

zabudowanej 3 budynkami mieszkalnym w obrębie Szczepanów 65/1, oznaczonej w 

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

20. Ogłoszono II przetarg 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 51/1o pow. 0,31 ha obręb Gola Świdnicka. 

21. Podpisano Protokół stanowiący podstawę do zawarcia aktu notarialnego sprzedaży 

bezprzetargowej działki nr 473/1 o pow. 0,0203 ha obręb Strzelce w celu poprawy 

zagospodarowania nieruchomości przyległej działki nr 159/1 obręb Strzelce. 

22. Wydano decyzję dot. zezwolenia Starostwu Powiatowemu w Świdnicy na wycięcie drzew 

na rowach melioracyjnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Starosty 

Świdnickiego 1 szt. gatunku wierzba i 5 szt. z gatunku osika dz. nr 518/2 obręb Mysłaków. 

23. W związku ze złożonym wnioskiem SKALIMEX Kopalnia Granitu wszczęto 

postępowanie administracyjne dotyczące wydania zezwolenia na wycinkę drzew na działce 

nr 59/1 obręb Chwałków, przeprowadzono wizję w terenie. 

24. Skierowano pismo do Nadleśnictwa Miękinia o wycięcie suchych gałęzi drzew oraz 

prześwietlenie i wyczyszczenie zadrzewienia wrastającego w drogę gminna działka nr 28dr 

w obrębie Zebrzydów.  

25. Wydano decyzje dot. Zezwolenia Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego na , na 

wycięcie 2 sztuk topoli znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1990D 

działka nr 263/5 w obrębie Tąpadła. 

26. Wysłano wniosek do RDOŚ we Wrocławiu o uzgodnienie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk 

drzew z gatunku wierzba w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2900D, dz. nr 

123/3 obręb Sady. 

27. Wydano decyzje dot. Zezwolenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Wawrzyńca w 

Śmiałowicach, na wycięcie 6 sztuk uschniętych i połamanych drzew z gatunku lipa 

drobnolistna na cmentarzy w Śmiałowicach. 

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

tj, wycinkę samosiejek w miejscowości Mysłaków. 

29. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew tj. 6 szt. z gat. świerk we wsi 

Zebrzydów, 5 szt. z gat. lipa, 1 szt. z gat. wierzba, 1 szt. z gat. dąb we wsi Tworzyjanów, 

1 szt. z gat. topola własna we wsi  Klecin. 

30. Sporządzono Protokół złomu 1 szt. drzewa z gatunku dąb szypułkowy dla Nadleśnictwa 

Miękinia dz. nr 198 obręb Chwałków. 



31. Skierowano pismo do Nadleśnictwa Świdnica dot. naprawy przewrócenia  o stanu 

pierwotnego drogi gminnej nr 129 dr. Nr 148 dr w obrębie Śmiałowice. 

32. Wydano decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki nr 66/2 obręb Gola Świdnicka  

polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 66/6, 66/7, 66/8; działki nr 62/7 obręb 

Krasków polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 62/16, 62/17; działki nr 481 obręb 

Tąpadła, polegający na wydzieleniu  nowych działek 481/1, 481/2:, działki nr 312 obręb 

Sady polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 312/1, 321/2. 

33. Wydano Zarządzenie Nr 33/22 i Nr 36/22 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży. 

34. Wspólnie z WIOŚ oraz Policją przeprowadzono wizję lokalną w sprawie domniemania, iż 

władający powierzchnią ziemi (działka o nr 135/9, obręb Marcinowice) Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „INTER-METAL” Spółka z o.o., ul. Sportowa 9, 58-124 Marcinowice, 

jest posiadaczem odpadów znajdujących się w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym tj. na 

terenie posesji przy ulicy Sportowej 9, w Marcinowicach. 

35. W dniu 14.04.2022 r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej komplet dokumentów – wniosek o udzielenie pomocy finansowej na 

dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 

Gminie Marcinowice”. 

36. Wójt Gminy w  dniu 20.04.2022r. podpisał akt notarialny umowę sprzedaży działki nr 

99/10 o pow. 0,12 ha z udziałem 1/3 w dz. nr 99/6 tj. drodze dojazdowej obręb Chwałków. 

37. W dniu 21.04.2022 r. uczestnictwo w szkoleniu – nowa edycja PP "Mój Prąd 4.0" i "Moje 

Ciepło". 

 

 

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 3 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. 

9. Przygotowanie uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Kontrola BIO. 

 

➢ 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. Ogłoszenie przetargu na „Modernizację dróg na terenie Gminy Marcinowice”. 

2. Ogłoszenie przetargu na „Budowę chodników wraz z przebudową drogi celem poprawy 

bezpieczeństwa w m. Chwałków”. 

3. Rozstrzygnięcie przetargu na „Modernizację cieków wodnych na terenie Gminy 

Marcinowice”. 

4. Zakończenie i odbiór prac dot. „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania 

ulic T. Gajcego i  A. Asnyka w Marcinowicach”, „Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Wirki dz. 418, dz. 426”, „Przebudowa drogi gminnej w Chwałkowie dz. 

124”. 

5. Przesłanie  oświadczeń o danych niezbędnych do sporządzenia umowy na udzielenie 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu  Województwa Dolnośląskiego, 

oświadczenie dla zadania pn.: ,,Marcinowice droga dojazdowa do gruntów rolnych” 

6. Roboty w trakcie: 

• Remont drogi gminnej w m. Tąpadła dz. 407, 408/2, 409 i 410”, 

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



• 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 6 szt. 

2. Nadanie numerów porządkowych 3 szt. 

3. Zlecenie – prace naprawcze znaków drogowych. 

4. Zlecenie – 50 ton piasku płukanego na drogi gminne. 

5. Zlecenie –  na remont na Orliku w Wirkach- wymiana kolejnych par drzwi. 

 

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.) 


