Marcinowice, 25 lutego 2021r.
SE.0057.2.2021

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 30 stycznia do 25 lutego 2021 r.

I.

SPOTKANIA
1. Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół Podstawowych w Marcinowicach w sprawie
organizacji zajęć szkolnych.
2. Spotkanie z Dyrekcją Publicznego Przedszkola w Marcinowicach w sprawie zawieszenia
zajęć w przedszkolu z powodu zagrożenia wirusem Covid-19.
3. Spotkanie z Prezesem Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach w sprawie
dopracowania kosztorysów na modernizację SUV.
4. Spotkanie

z

kierownikami

jednostek

odległych

Urzędu

Gminy

w

sprawach

organizacyjnych oraz kadrowych.
5. Udział w naradzie z kierownikami referatów urzędu gminy.
6. Udział w spotkaniu z druhami OSP Zebrzydów w celu omówienia funkcjonowania
jednostki.
7. Spotkanie z zarządem OSP w sprawie zebrań sprawozdawczo-wyborczych i zjazdu
gminnego OSP.
8. Liczne spotkania z mieszkańcami Gminy Marcinowice dotyczące m.in. budowy dróg,
chodników oraz modernizacji oświetlenia, a także w sprawie mieszkań socjalnych oraz
planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Spotkanie z Panem Zygmuntem Zelek-Prezesem Związku Sybiraków Ziemi Świdnickiej w
sprawie Sybiraków z terenu gminy oraz 81. rocznicy pierwszej masowej zsyłki na Syberię.
10. Spotkanie z Panem Bartłomiejem Strózik- Zastępca Wójta Gminy Świdnica w sprawie
współpracy pomiędzy gminami.
11. Udział w wideokonferencji dotyczącej opracowania Sprawiedliwej Tranformacji i środków
z RPO.
12. Spotkanie z Panią Urszulą Ganczarek- Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
we Wrocławiu.
13. Spotkanie z Prezesem OHZ Przerzeczyn Zdrój w sprawie współpracy.

14. Spotkanie z Prezesem Zarządu Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych w sprawie
planu zagospodarowania przestrzennego.
15. Spotkanie w formie wideokonferencji z Panią Lidią Markowską - Dyrektor Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu oraz Panem Jackiem
Mozalewskim - Zastępcą Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie inwestycji drogowych na drodze krajowej
KD35.
16. Spotkanie techniczne z Prezesem Zakładu Oczyszczania Miasta Panem Rafałem
Żurakowskim w sprawie negocjacji dotyczących umowy na wywóz śmieci.
17. Spotkanie z Panem Zbigniewem Standerem w sprawie dokumentacji projektowej na
zadania inwestycje, tj. place zabaw na terenie gminy.
18. Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w
sprawie budowy A4/S5 i S8.
19. Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie wspólnej polityki
rolnej na lata 2021-2027.
20. Spotkanie z zainteresowanymi kandydatami na staż w urzędzie gminy.
21. Udział w komisji statutowej.
22. Spotkanie w Urzędzie Gminy Jaworzyna Śląska w sprawie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
23. Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim,
celem podpisania deklaracji o współpracy w Programie Profilaktyki Raka Jelita Grubego
realizowanego

przez

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Dolnośląskiego

oraz

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.
24. Spotkanie z Panem Zbigniewem Standerem w sprawie aktualnych prac projektowych oraz
inwestycyjnych na terenie gminy.
25. Udział w Komisji Rady Gminy.

W związku z sytuacją pandemiczną przyjmowanie interesantów odbywało się w sali nr 1.
Urzędu Gminy przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

II.

ZARZĄDZENIA
1.

Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r.

2.

Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie zmiany
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy
Marcinowice.

3.

Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r.

4.

Zarządzenie Nr 14/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie
kontroli wykonania zadań obronnych na terenie Gminy Marcinowice.

5.

Zarządzenie Nr 15/21 z dnia 15 lutego 2021 r w sprawie nie skorzystania z prawa
pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 195/5, obręb
Tworzyjanów.

6.

Zarządzenie Nr 16/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowych na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

7.

Zarządzenie Nr 17/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2021r.

8.

Zarządzenie Nr 18/21 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe
zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

9.

Zarządzenie Nr 19/21 z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2021r.

10.

Zarządzenie Nr 20/21 z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w
2021r. w zamian na święta przypadające w sobotę.

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty – ZAKRES PRAC

III.

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty:

1.

Zaktualizowano bazę danych Systemu Informacji Oświatowej związanej z nadaniem
Szkole Podstawowej w Marcinowicach imienia Lotników Polskich.

2.

Trwa postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola i Szkół Podstawowych w
Gminie Marcinowice (do 18 lutego składano wnioski o przyjęcie do ww. placówek).

3.

Rozliczono dotacje celowe przyznane w 2020 roku.

4.

Zatwierdzono zmiany do arkuszy organizacji placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Marcinowice.

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

1.

Przygotowano dokumentację do postępowania o zamówienie publiczne - Rozbudowa
przedszkola gminnego w Marcinowicach.

2.

Opracowano sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w 2020 r – dla Urzędu
Zamówień Publicznych.

3.

Odnowiono polisy ubezpieczeniowe komunikacyjne dot. pojazdów gminy i pożarniczych
na 2021 r.

4.

Przygotowano zamówienie z wolnej ręki (dokumentacja, umowa) dot. odbioru
i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Marcinowice i punktu PSZOK GK.271.3.2021

5.

Przygotowano i opublikowano dwa postępowania o zamówienie publiczne:

−

GK.271.6.2021 Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i
Tworzyjanowie

−

GK.271.4.2021 odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Marcinowice i
punktu PSZOK

6.

Przeprowadzono procedurę badania ofert związaną z postępowaniami:

−

GK.271.1.2021 - WIRY- droga dojazdowa do gruntów rolnych

−

GK.271.2.2021 Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i
Tworzyjanowie

7.

Dokonano analiz sprawozdań organizacji NGO z wykonania zadań w 2020 r.

8.

Rozstrzygnięto konkursy NGO w 2021 r. na zadania:

−

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

−

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

−

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
oraz przygotowano umowy z podmiotami wybranymi do realizacji ww. zadań.

9.

Przygotowano zmiany do Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021 i ogłoszenie konsultacji tych zmian oraz projekt uchwały dot. ww. zmiany

➢ z zakresu informatyzacji:

1.

Kończy się procedura przekazywania laptopów w formie darowizny dla mieszkańców
gminy Marcinowice w związku z zakończeniem projektu pn. "Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice". Do osób, które nie zgłosiły
się jeszcze do Urzędu w tej sprawie wysłano pisma przypominające.

2.

Podniesiono pakiet hostingowy (poczta, strona www) na wyższy w celu podniesienia
bezpieczeństwa oraz pojemności skrzynek pocztowych pracowników urzędu.

3.

Prowadzono prace zapewniające ciągłość pracy systemów teleinformatycznych i
urządzeń.

4.

Przeprowadzono procedurę wyjaśniającą związaną z naruszeniem bezpieczeństwa danych
osobowych.

➢ w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej:
1.Ochotnicze Straże Pożarne
- Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo- gaśnicze dla Jednostek OSP
- ubezpieczono samochody strażackie
- Sporządzono umowę sprzedaży samochodu strażackiego JELCZ
2.Zarządzanie Kryzysowe
- Sporządzono „Ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w gminach za rok 2020”

- Sporządzono „ Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie
Marcinowice na 2021r.”
- Wykonywanie zadań związanych z pracą koordynatora do spraw transportu na szczepienia
( sporządzenie umowy z Panią Justyną Poniatowską na przewóz osób na wózkach
inwalidzkich, prowadzenie rejestru osób, które nie mają możliwości w dotarciu na szczepienie).
3.Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Do dnia 31.01.2021 r. wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani byli do złożenia oświadczeni o
wartości sprzedaży alkoholu za rok 2020r. Na podstawie oświadczeń została naliczona opłata
roczna za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
- Wydano dwa stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
➢ Ponadto:

1.

Przygotowano dokumentację związaną z realizacją Projektu pn. „Profilaktyka i wczesne
wykrywanie

nowotworów

złośliwych

dolnego

odcinka

przewodu

pokarmowego”

realizowanego w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
oraz z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
2.

Zgłoszono do Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego akces Gminy Marcinowice do
organizacji tegorocznych Dożynek Wojewódzkich

3.

Wystąpiono do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim o
wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, dla której minął okres
przechowywania

IV. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC
1.

Nie wyłoniono nabywcy w ogłoszonym IV przetargu nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości w m. Chwałków dz. nr 65/8.

2.

Wystosowano pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie pozwolenia
na wycinkę dwóch drzew topola osika na terenu zabytkowym parku Tworzyjanów dz. 182/10
nieruchomości zabytkowej.

3.

Wystosowano pismo dot. spalania śmieci w piecach przydomowych

4.

Wystosowano pismo w sprawie robót strzałowych prowadzonych na terenie Kopalni Gola
Świdnicka.

5.

Wystosowano pismo w sprawie uporządkowania działki na terenie wsi Tąpadła po
przeprowadzonej wcześniej wizji lokalnej.

6.

Rozpoczęto postępowanie administracyjne 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

7.

Od 1 lutego rozpoczęto przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

8.

Przeprowadzono wizję lokalną wraz z policją w sprawie spalania odpadów w przewodach
kominowych na terenie nieruchomości we wsi Sady.

9.

Udzielono informacji publicznej

10. -w sprawie bezdomnych zwierząt zabranych do schroniska w latach 2015-2020
11. - oraz w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2020
12. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew tj. 10 szt. z gat. świerk, 3 szt. z gat.
brzoza, 4 szt. z gat. sosna, 1 szt. z gat. tuja, 4 szt. z gat. modrzew, 2 szt. z gat. wierzba, 5 szt. z
gat. jesion w następujących miejscowościach: Marcinowice, Tworzyjanów, Tąpadła, Biała,
Sady oraz dwie decyzje odmowne na wycinkę drzew tj 1 szt. z gat. dąb szypułkowy w
miejscowości Śmiałowice oraz 1 szt. z gat. lipa drobnolistna w miejscowości Zebrzydów
13. Wydano pismo w sprawie pozwolenia na przywrócenie do rolniczego użytkowania działek tj,
wycinkę samosiejek w miejscowości Tąpadła.
14. Wystosowano pismo dot. Planu Urządzeniowo-Rolnego.
15. Wydano 3 decyzję Wójta Gminy zatwierdzające podział nieruchomości miejscowościach
Śmiałowice oraz Zebrzydów.
16. Wydano Zarządzenie Wójta Gminy Marcinowice o zrzeczeniu się prawa do pierwokupu.
17. Pozytywnie zaopiniowano wniosek w dot. sprzedaży działek stanowiących mienie komunalne
gminy w miejscowości Mysłaków, Strzelce.
18. Podpisano protokół stanowiący podstawę do zawarcia aktu notarialnego przekazania
nieruchomości gruntowej dz. nr 258/1 w Marcinowicach na rzecz Komendy Wojewódzkiej
pod budowę nowego Posterunku Policji.

V. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA
1.

Uzgodnienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego w sprawie miejscowości Śmiałowice
(wyczyszczenia rowu i skarpowanie)

2.

Wystosowanie pisma do GDDKiA w sprawie naprawy chodnika i barierek w miejscowości
Marcinowice (w trakcie realizacji)

3.

Wystosowanie pisma

w spr. budowy chodnika (zgodnie z ustaleniami z GDDKiA do

wykonania w najbliższym czasie do 2022 r)
4.

Wystosowanie pisma w sprawie przejścia dla pieszych i części chodnika w miejscowości
Strzelce i Szczepanów (zgodnie z ustaleniami prace w miejscowości Szczepanów będą
zrealizowane do 2022r. W miejscowości Strzelce konieczność przeprowadzenia audytu
bezpieczeństwa ruchu i zasadności budowy przejścia).

•

Bieżące sprawy:

1.

Fundusz Sołecki – rozpoczęcie i bieżąca realizacja zleceń w ramach funduszu sołeckiego na
2021 rok.

2.

Bieżące informowanie Tauron-Serwis drogą mailową/telefoniczną o niesprawnie działających
punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek.

3.

Bieżące sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur
(sprzątanie przystanków, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, itp.)

4.

Zawarcie umowy na eksploatację oświetlenia ulicznego na 2021 rok

5.

Montaż znaków i tabliczek informacyjnych w miejscowościach Wiry, Wirki i Kątki

➢ Z ZAKRESU: PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE
1.

Przygotowanie wstępnych podziałów działek.

2.

Analiza możliwości powstania nowo wydzielonych działek zgodnie z zapisami miejscowego
planu w miejscowości 5 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 Wirki, Marcinowice.

5.

Konsultacje telefoniczne w prawie możliwości zabudowy na wybranych działkach,
możliwości podziału.

6.

Analiza możliwości podziału i zagospodarowania działek na terenie gminy.

7.

Przygotowanie

dokumentacji

w

sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego części wsi Sady.
➢ 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

3.

elektryczna, dystrybucja –świetlice, boiska).

Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków za
sprzątanie na posterunku policji w Marcinowicach.

4.

Aktualizacji wniosków o przydział lokali mieszkalnych będących w zasobie gminy –
wystosowanie pisma do wszystkich zainteresowanych o uzupełnienie załączników .

5.

Wystawianie rachunków dla palaczy na okres zimowy 2020/2021 (Szczepanów, Wiry)

6.

Złożenie wniosku w ramach projektu Lokalny Animator Sportu (Wirki).

7.

Uzgodnienia dotyczące zawarcia umów na dostawę Internetu do świetlic wiejskich i
Orlików.

8.

Rozpoznanie cenowe na remont świetlicy wiejskiej w Białej (podłoga)

9.

Rozpoznanie cenowe dot. remontu świetlicy wiejskiej w Sadach oraz rozmowy z Radnym
Z.Dużgaj i Sołtysem D.Szydełko (zmiana zakresu prac z montażu ogrzewania na wymianę
dachu).

➢ 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, odbiór
odpadów wielkogabarytowych, Sady utrudniony przejazd.

6.

Konsultacje z pomocą techniczną programu PUMA – wprowadzanie zmian w deklaracjach
w systemie.

7.

Ogłoszenie przetargu w sprawie odbioru odpadów komunalnych na rok 2021/2022.

8.

Podpisanie umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów
medycznych z terenu Gminy Marcinowice (EMKA).

9.

Przygotowanie kart odpadów BDO

10. Wydanie zaświadczenia działalności regulowanej + sprawozdania za 2020 rok.
➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE

1.

Zakończenie postępowań oraz podpisanie umów w ramach projektu Klubu Malucha w
Wirach (plac zabaw + wyposażenie RTV i AGD).

2.

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi WIRY - droga dojazdowa do gruntów rolnych

3.

Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie –
unieważnienie przetargu oraz ogłoszenie kolejnego.

4.

Zakończenie oceny formalnej wniosków oraz rozpoczęcie oceny merytorycznej wniosków
złożonych w ramach projektu tzw. „Kominówka”. Informacja o niezakwalifikowaniu się do
projektu. Spotkania z grantobiorcami.

5.

Rozpoznanie cenowe dotyczące przebudowy drogi gminnej w Wirkach dz. nr 432
(SPBDiM).

6.

Bieżąca działalność referatu, (sporządzanie pism , odpowiedzi na e-maile, udzielanie
informacji petentom).

7.

Zlecenie wykonania dokumentacji w ramach działań z FIFIL.

8.

Przygotowanie dokumentacji dot. zakończenia budowy Klub Malucha w Wirach oraz
Remiza w Tworzyjanowie.

9.

Uzgodnienia z UMWD dot. kolejnego etapu kanalizowania miejscowości Strzelce.

10. Wniosek o płatność oraz uzupełnienia „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie
gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów”

11. Przygotowanie dokumentacji do przetargu Rozbudowa przedszkola publicznego w Marcinowicach.

➢ Z ZAKRESU: INNE

1.

Przeprowadzenie dodatkowych prac drogowych na skrzyżowaniu ulic W. Szymborskiej i W.
Broniewskiego w Marcinowicach.

2.

Wydawanie zgody na wejście na teren gminy 10 szt.

3.

Nadanie numerów porządkowych 4 szt.

4.

Pisma dotyczące przyłączeń do sieci wodnej i kanalizacyjnej.

5.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – uzgodnienia i weryfikacja.

6.

Wniosek o płatność zaliczkową w ramach projektu Rozwijamy kompetencje kluczowe w
Gminie Marcinowic.

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.)

