
   Marcinowice, 25 wrzesień 2019r. 

SE.0057.2.2019 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

I. Kalendarz Wójta Gminy Marcinowice 

➢ 16.07.2019 w auli Publicznego Przedszkola w Marcinowicach wspólnie z przewodniczącym 

Rady Gminy Marcinowice Arturem Fiołkiem  oraz przewodniczącym Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Władysławem Bieleckim wręczyliśmy 

stypendia Wójta Gminy Marcinowie. W tym samym dniu odbyłem spotkanie w 

Szczepanowie w sprawie tegorocznych dożynek.  

➢ 17.07.2019 uczestniczyłem w odbiorze chodnika w Szczepanowie, spotkałem się również z 

projektantem w sprawie realizacji dróg na terenie gminy. 

➢ 18.07.2019 spotkałem się z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. W tym samym dniu 

uczestniczyłem również w odebraniu promesy przekazanej przez Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego na finansowanie zadania realizowanego przy wsparciu finansowym w 

ramach konkursu ,, Odnowa Dolnośląskiej Wsi’’ w wysokości 30 000 zł.   

➢ 22.07.2019 spotkałem się z Panem Posłem Ireneuszem Zyską. W tym samym dniu odbyłem 

spotkanie z Panem Wojciechem Kasprzyckim Sołtysem wsi Szczepanów w sprawie 

organizacji dożynek a także odbyłem spotkanie z Panią Iwoną Ryżak Dyrektor Publicznego 

Przedszkola w Marcinowicach w sprawie funkcjonowania przedszkola.  

➢ 23.07.2019 tego dnia uczestniczyłem w Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy, odbyłem także 

spotkanie z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących.  

➢ 24.07.2019 spotkałem się z projektantem w sprawie wykonania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na drogi w Gminie Marcinowice. Tego samego dnia uczestniczyłem w 

spotkaniu z Wicewojewodą Dolnośląskim Panem Kamilem Krzysztofem Zielińskim.  

➢ 26.07.2019 odbyłem spotkanie z Panem Posłem Ireneuszem Zyską. 

➢ 27.07.2019 brałem udział w pikniku rodzinnym w miejscowości Chwałków a także w 

turnieju piłkarskim w Kątkach.  

➢ 29.07.2019 podpisałem umowę z firmą ogólnobudowlaną na wykonanie zadania 

inwestycyjnego pt. ,, Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki 

autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojściami w miejscowości Wirki’’.  

Tego dnia spotkałem się również z radnymi wsi Marcinowice oraz Sołtysem wsi 

Marcinowice w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej na terenie miejscowości a 

także uczestniczyłem w spotkaniu z prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg 

i Mostów. 

➢ 30.07.2019 spotkałem się z właścicielem firmy Tom-Bau w sprawie rozbudowy świetlicy.  

➢ 31.07.2019 odbyłem spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej 

Panem Adamem Koniecznym. W tym samym dniu spotkałem się z Wicemarszałkiem 

Województwa Dolnośląskiego Panem Marcinem Gwoździem w sprawie realizowanych 

inwestycji na terenie gminy.  

➢ 01.08.2019 odbyłem spotkania z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących a także 

spotkałem się z właścicielem firmy Tom-Bau w sprawie budowy świetlic. 



➢ 05.08.2019 w tym dniu uczestniczyłem w naradzie z kierownikami. Spotkałem się również 

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Panem Dawidem Sobczykiem w sprawie 

organizacji dożynek w Szczepanowie.  

➢ 07.08.2019 odbyłem spotkanie z Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w 

sprawie dróg na terenie Gminy Marcinowice.  

➢ 08.08.2019 uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym przetargu na śmieci.  

➢ 10.08.2019 uczestniczyłem w dożynkach parafialnych w Śmiałowicach oraz w nocnym 

Turnieju o Puchar Wójta Gminy Marcinowice w Wirkach.  

➢ 12.08.2019  uczestniczyłem w posiedzeniu Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Świdnicy. 

➢ 13.08.2019 uczestniczyłem w koncercie letnim oraz w uroczystym otwarciu kładki nad 

Jeziorem Bystrzyckim.  

➢ 15.08.2019 w tym dniu uczestniczyłem w Dożynkach wsi Strzelce. 

➢ 20.08.2019 odbyłem spotkanie z wykonawcą zatoczki w Wirkach a także Dyrektorem Służby 

Drogowej Powiatu Świdnickiego. 

➢ 21.08.2019 tego dnia odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy, w której brałem udział. W 

tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i 

Kupców Świdnickich. 

➢ 22.08.2019 w tym dniu dokonałem przeglądu dróg na terenie Gminy Marcinowice. 

➢ 23.08.2019 tego dnia udałem się do miejscowości Szczepanów w celu przygotowania 

dożynek gminnych.  

➢ 24.08.2019 w tym dniu uczestniczyłem w Dożynkach Gminy Marcinowice w miejscowości 

Szczepanów.  

➢ 25.08.2019  w tym dniu uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych w Pszennie oraz 

Dożynkach Gminnych w Strzegomiu.  

➢ 27.08.2019 w tym dniu wspólnie z Radnymi Gminy Marcinowice uczestniczyłem w komisji 

wyjazdowej na terenie gminy w sprawie oględzin miejscowości. 

➢ 28.08.2019 tego dnia uczestniczyłem w Naradzie z Sołtysami. Spotkałem się również z 

przedstawicielem Wód Polskich Panem Zbigniewem Adamusem.   

➢ 29.08.2019 w tym dniu spotkałem się z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących, 

odbyłem również spotkanie z przedstawicielem firmy Alcom. 

➢ 30.08.2019 tego dnia odbyłem spotkanie w Szkołach Gminy Marcinowice w sprawie 

przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.  

➢ 31.08.2019 uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych w Bożkowie oraz Dożynkach 

Gminnych w Ciepłowodach. 

➢ 01.09.2019 w tym dniu uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych w Mietkowie. 

➢ 02.09.2019 w tym dniu uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole 

Podstawowej w Strzelcach oraz Szkole Podstawowej w Marcinowicach.  

➢ 05.09.2019 tego dnia spotkałem się z Radnym wsi Biała Panem Robertem Kochan oraz 

Sołtysem wsi Biała Panią Małgorzatą Jurek. 

➢ 06.09.2019 uczestniczyłem w Narodowym Czytaniu organizowanym w Szkole Podstawowej 

w Strzelcach. 

➢ 07.09.2019 brałem udział w biegu pt. ,, Gruszka Run’’ projekt, który w czerwcu 2019 r. 

wygrał w konkursie Aktywny Dolny Śląsk. 

➢ 08.09.2019 uczestniczyłem w Dożynkach Wojewódzko-Diecezjalnych Miasta i Gminy 

Niemczy. 

➢ 09.09.2019 w tym dniu podpisałem umowę na drogę Tworzyjanów-Strzelce. 

➢ 10.09.2019 tego dnia odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy, w której brałem udział. 

W tym samym dniu odbyłem spotkanie z dyrekcją szkół z terenu Gminy Marcinowice w 

sprawie funkcjonowania placówek.  



➢ 11.09.2019 spotkałem się z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. W tym samym dniu 

uczestniczyłem w debacie programowej pt.,, Prawo i Sprawiedliwość dla Południa Dolnego 

Śląska’’ 

➢ 14.09.2019 uczestniczyłem w spotkaniu w Świątnikach - 80 rocznica wybuchu II wojny 

światowej. 

➢ 15.09.2019 brałem udział w VIII Dolnośląskich Dożynkach Rolników. 

➢ 16.09.2019 uczestniczyłem w Posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

➢ 17.09.2019 w tym dniu spotkałem się ze Starostą Świdnickim Panem Piotrem Fedorowiczem, 

Przewodniczącym Rady Gminy Panem Arturem Fiołkiem, Wiceprzewodniczącą Rady 

Gminy Panią Iwoną Wiśniewską, Radną wsi Zebrzydów Panią Zofią Hatala oraz  z 

Skarbnikiem Gminy Panią Anną Czernicką. Tego samego dnia odbyło się spotkanie w  

miejscowości Strzelce w sprawie kolei. 

➢ 18.09.2019 spotkałem się z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. 

➢ 19.08.2019 odbyłem spotkanie z Prezesem firmy Skalimex w sprawie współpracy. 

➢ 20.08.2019 w tym dniu spotkałem się z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinowicach 

Panią Beatą Golczewską, uczestniczyłem także w Pikniku rodzinnym w Szkole Podstawowej 

w Strzelcach. 

➢ 21.08.2019 uczestniczyłem w Powiatowych Zawodach  Sportowo- Pożarniczych 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 

➢ 23.08.2019 spotkałem się z wykonawcą zatoczki w Wirkach.  

➢ 24.08.2019 uczestniczyłem we wspólnej komisji Rady Gminy Marcinowice.  

➢ 25.08.2019 brałem udział w Konferencji pn. ,, Dolny Śląsk 2020+ '' w Trzebieszowicach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty – ZAKRES 

PRAC  

➢ W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych koordynowano, monitorowano i 

realizowano działania w ramach następujących projektów: 

 

1.„Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w 

miejscowości Strzelce” oraz „Przebudowa drogi gminnej, ul. Okrężna w Marcinowicach i ul. 

W. Szymborskiej” (przygotowano dokumentację), 

2. „E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Marcinowice” - podniesienie kompetencji cyfrowych 

wśród mieszkańców (przeprowadzono szkolenia dla zainteresowanych mieszkańców w 

następujących modułach: Kultura w sieci w dniach: 29-31.07.br. w Urzędzie Gminy 

Marcinowice, Mój biznes w sieci w dniach: 07, 08, 12.08.br. w Urzędzie Gminy Marcinowice, 

Moje finanse i transakcje w sieci w dniach: 26-28.08.br. w Urzędzie Gminy Marcinowice, 

Rolnik w sieci w dniach: 09-11.09.br. w SzP Strzelce), 

3. ,,Sąsiedzi nie tylko na mapie – poznajemy nasze lokalne walory” (przygotowano 

uzupełnienia do wniosku). 

4.„Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” (rozstrzygnięto zapytania 

ofertowe na szkolenia i dostawę komputerów). W ramach projektu w szkołach realizowane są 

następujące zajęcia: wyrównawcze z matematyki, rozwijające z j. angielskiego, terapeutyczne; 

rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, metodą 

eksperymentu z chemii i matematyki jako koła zainteresowań, 

5.„Rozbudowa przedszkola publicznego w Marcinowicach” (przygotowano dokumentację), 

6.„Poprawa konkurencyjności zasobów kulturowych Gminy Marcinowice poprzez 

modernizację Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach wraz z organami, Kościoła pw. 

Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie wraz z organami, Kościoła pw. Matki Bożej 

Szkaplerznej w Zebrzydowie, Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Wirach wraz z 

wyposażeniem w sprzęt multimedialny” (rozliczano projekt), 

7.„Rozbudowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach 

Gruszów i Zebrzydów” oraz „Rozbudowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy 

Marcinowice w miejscowościach Biała, Chwałków, Klecin, Mysłaków, Strzelce, Szczepanów, 

Tąpadła, Wirki” (przygotowano dokumentację), 

8.„Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z 

infrastrukturą techniczną i dojściami w miejscowości Wirki” (zadanie jest realizowane), 

9.„Budowa wielopokoleniowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym OSA 2019 w Strzelcach” (przygotowanie terenu oraz montaż urządzeń 

przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w dniach 19-20.09.2019 r.), 

10.Gruszka Run (bieg przełajowy odbył się w dniu 07.09.2019 r., zgromadził biegaczy w ilości 

200 dorosłych i 100 dzieci), 

 

 

➢ W ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

 

1.   W miesiącach lipiec – sierpień br. w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach odbywały      

się dla grupy 25 dzieci dyżur wakacyjny,  

2.  W okresie wakacyjnym w szkołach przeprowadzono drobne remonty, malowania sal 

lekcyjnych,         doposażono w pomoce naukowe, w placówkach dokonano przeglądu 

bezpieczeństwa i higieny, 



3. 26.07.br. przeprowadzono w Urzędzie Gminy Marcinowice postępowanie egzaminacyjne 

na stopień nauczyciel mianowanego (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z SzP 

Marcinowice), 

4.  W związku z realizacją zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Marcinowice do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” 

przygotowano dokumentację dla przewoźnika oraz stosowne umowy dla rodziców,    

5.    02 września br. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej w 

Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach, 

6. Udział w posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego 

(nauczyciel z SzP Strzelce, sierpień KO Delegatura Wałbrzych, 22.08.br.),  

7.    06 września br. w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach oraz w Szkole 

Podstawowej w Marcinowicach odbyła się kolejna, 8 edycja, „Narodowego  Czytania”, 

8.  10 września br. przekazano do KO Wrocław aktualizację wniosków o udzielenie dotacji 

celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe w 2019 r., 

9. 10 września br. zweryfikowano dane dot. liczby uczniów korzystających z rządowego 

programu „Wyprawka szkolna”, 

10. Przygotowano dokumentację do realizacji projektu „Umiem pływać” II etap 2019 r. 

(pierwsze zajęcia dla 15 osobowej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Marcinowicach 

na basenie Aquarius w Bielawie odbędą się 24 września, ostatnie 26 listopada), 

11. Na początku września podpisano z NZOZ AGA-MED w Strzelcach porozumienia o 

udostępnienie gabinetu stomatologicznego, z którego korzystać będą uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach i Szkoły Podstawowej w 

Marcinowicach,  

12. 18 września br. spotkano się ze związkami zawodowymi nauczycieli w sprawie 

zaopiniowania aneksów do arkuszy organizacji szkół oraz po pozytywnym zaopiniowaniu 

aneksy przekazano do KO Delegatura w Wałbrzychu celem wydania obligatoryjnej opinii,  

13. Uczestnictwo w XIV Dyktandzie Świdnickim 21.09.2019 r. o puchar Starosty i tytuł 

„Mistrza Ortografii”, 

14. Wydawano decyzje Wójta Gminy Marcinowice w sprawie dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom, którzy spełnili ustawowe 

wymagania, 

15. Na bieżąco uzupełniano bazę Systemu Informacji Oświatowej w modułach Podmiot, 

Nauczyciel, Uczeń, 

16. W związku z przyznaniem dyrektorce Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w 

Strzelcach, na wniosek wójta gminy, nagrody Kuratora Oświaty przygotowano końcową 

dokumentację związaną z uhonorowaniem nauczyciela,   

17. W związku z koniecznością kontrolowania przez Wójta Gminy Marcinowice realizacji 

obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat wystosowano pisma do szkół 

ponagimnazjanych i ponadpodstawowych w ww. temacie, 

 

ponadto:  

 

18. W dniu 28.08.br. odbyła się narada z sołtysami wsi, na której omówiono m.in. korzystanie z 

placów zabaw, realizację Funduszu Sołeckiego w 2020 r., odbyło się także szkolenie BHP dla 

osób nadzorujących prace wykonywane przez osoby wskazane decyzją Sądu Rejonowego w 

Świdnicy, 

19. W związku z kończącą się kadencją, zarządzono wybory sołtysa i rady sołeckiej we wsi 

Mysłaków na dzień 11 października br., godz. 19:00, miejsce świetlica wiejska, 

 



➢ W zakresie wyborów do Sejmu i Senatu RP: 

1. W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6.08.2019 r. w 

spawie zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolite 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na bieżąco przygotowywane są informacje oraz 

zarządzenia w tym temacie. 

2. Kalendarz wyborczy realizowany jest zgodnie z harmonogramem. 

3. W dniu 18.09.br. w Urzędzie Gminy Marcinowice przeprowadzono losowanie składu 

obwodowych komisji wyborczych nr 2 w Mysłakowie, nr 3 w Białej, nr 4 w Chwałkowie, nr 5 

w Goli Świdnickiej, nr 6 w Szczepanowie, nr 7 w Marcinowicach, nr 8 w Śmiałowicach. 

 

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

zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: 

 

1.  Wydano 6 stałych oraz 15 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 

2.  Obliczono należność dla przedsiębiorców wpłacających  III ratę za posiadane zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu, 

3.  Podjęto decyzję o zatrudnieniu instruktorów w świetlicach środowiskowych od listopada 

2019r. do końca marca 2020 r., 

4.  Podsumowano udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - przekazano 

podziękowania i nagrody dla uczestników kampanii – 7 nagród dla uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Strzelcach i 1nagroda dla ucznia ze Szkoły Podstawowej w Marcinowicach, 

5.  Urząd Gminy w Marcinowicach uczestniczył w czterech treningach zgrywających System 

Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach województwa Dolnośląskiego oraz w 

jednym treningu przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni dla funkcjonowania sieci i 

systemów teleinformatycznych w administracji publicznej, 

6.  Jednostki OSP wzięły czynny udział w Dożynkach Gminnych podczas których przekazano 

jednostce OSP w Zebrzydowie zestaw urządzeń hydraulicznych „LUKAS”. Koszt całkowity 

zadania wyniósł 50 tyś. zł w tym: dotacja Gminy Marcinowice 22 tyś. zł, dotacja  z MSWiA 

25 tyś., środki własne OSP Zebrzydów 3 tyś. zł., 

7.  W dniu 15 sierpnia Śmiałowicka Ochotnicza Straż Pożarna już po raz czwarty 

zorganizowała dziecięce zawody strażackie. Na przygotowanym przez strażaków torze 

przeszkód dzieci rywalizowały w 4 kategoriach wiekowych, od najmłodszych 3 latków po 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Po emocjonującej rywalizacji dzieci otrzymały 

pamiątkowe medale, drobne upominki oraz uzupełniły utracone siły kiełbaską z ogniska, 

8.  Zakupiono i założono 2 szt. opon do samochodu pożarniczego Jelcz (OSP Marcinowice), 

9.  Wykonano drobne prace remontowe sprzętu użytkowanego przez jednostki OSP: (przegląd 

urządzeń hydraulicznych z OSP w Marcinowicach, w Strzelcach i w Zebrzydowie, zakupiono 

i zamontowano uchwyty do zamocowania urządzenia hydraulicznego zakupionego dla OSP 

Zebrzydów), 

10. Naprawiono uszkodzony system alarmowy zamontowany w remizie OSP w 

Marcinowicach, 

11.  Sfinansowano zakup aparatu powietrznego dla OSP Strzelce – kwota 5 tyś zł.,  

12.  Opracowano i złożono dwa wnioski w ramach konkursu „Mały Strażak” ogłoszonego 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wnioskowana kwota 

dotacji 36810,00 zł. 

 



 

III Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES 

PRAC 

➢ DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Protokołem z dnia 17.07.2019r odebrano roboty drogowe polegające na wykonaniu 

chodnika przy drodze gminnej nr 235/2 w Szczepanowie- 145m2. 

2. Sporządzono i przesłano do DUW we Wrocławiu protokół z szacowania strat w 

infrastrukturze komunalnej w związku z intensywnymi opadami deszczu i  gradu, które 

miały miejsce w dniu 01.07.2019 r. na terenie Gminy Marcinowice.  

3. Przesłano Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD w Wałbrzychu stosowne 

świadczenia niezbędne do sporządzenia umowy na udzielenie pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej z budżetu  Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.: 

„TWORZYJANÓW-STRZELCE droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 

4. Wystosowano zlecenie na dokumentację projektowo-kosztorysową na „Przebudowę 

drogi gminnej 111722D od drogi powiatowej do końca zabudowań w m. Strzelce.” 

5. Wystosowano zlecenie na wypożyczenie znaków drogowych na dożynki gminne w 

Szczepanowie. 

6. Wystosowano  do Starostwa Powiatowego w Świdnicy zgłoszenie rozpoczęcia robót 

budowlanych na zadanie„ TWORZYJANÓW-STRZELCE droga dojazdowa do gruntów 

rolnych”. 

7. Wystosowano zlecenie na wykonanie tablicy informacyjnej związanej z zadaniem 

„TWORZYJANÓW-STRZELCE droga dojazdowa do gruntów rolnych”, niezbędnej do 

rozliczenia zadania. 

8. Zlecono geodecie wytyczenie pasa drogi transportu  rolnego dla dz. 401 obręb 

Tworzyjanów. 

9. Wystąpiono do zarządcy drogi krajowej, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Wałbrzychu o zmianę lokalizacji znaku określającego granicę 

gminy w m. Marcinowice i posadowienie takiego w miejscowości Tworzyjanów. 

10. Zlecono uzupełnienie oznakowania na drogach gminnych po dokonanym wiosennym 

objeździe dróg wraz ze Starostwem Powiatowym.  

11. Udzielono odpowiedzi w sprawie zamontowanie tabliczek określających dojazd do 

posesji w miejscowości Biała. 

12. Wystosowano pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w 

Wałbrzychu informujące o zmianie nazwy ulicy z L. Kruczkowskiego na T. Gajcego (w 

świetle przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu 

lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 

pomocniczych gminy, budowli i obiektów użyteczności publicznej oraz pomniki).  

13. Podpisano aneks do Porozumienia z dnia 23.05.2019r w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizacje zadań związanych z budową 

chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Marcinowice. 

14. Kolejnym pismem wystąpiono SDPŚ w Jaworzynie   o podjęcie działań w zakresie 

wykoszenia, wyskarpowania poboczy przy drogach powiatowych na terenie naszej 

gminy, odchwaszczenie chodników przy tych drogach oraz o wyczyszczenie studzienek 

burzowych w Wirach. 



15. Na wniosek strony wydano zgodę na lokalizacje urządzeń budowlanych w drodze 

gminnej nr 413 w Tąpadłach celem budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb 

projektowanego domu jednorodzinnego.  

16. Na wniosek strony wydano zgodę na zjazd z drogi gminnej nr 361 w Marcinowicach w 

związku z planowana budową budynku usługowego.  

17. Na wniosek firmy projektowej wydano zgodę na lokalizację przyłącza kablowego w 

zakresie drogi gminnej nr 416 w Tąpadłach celem zasilenia domu jednorodzinnego.  

18. Na wniosek firmy projektowej wydano zgodę na lokalizację przyłącza kablowego w 

zakresie drogi gminnej nr 306 w Białej celem zasilenia domu jednorodzinnego.  

19. Na wniosek firmy projektowej wydano zgodę na lokalizację przyłącza kablowego w 

zakresie drogi gminnej nr 14/23 w Białej celem budynku gospodarczego.  

20. Na wniosek inwestora wydano zgodę na wykonanie zjazdu  z drogi gminnej dz. nr 104 

w Zebrzydowie w związku z planowaną budową domu mieszkalnego jednorodzinnego. 

21. Na wniosek inwestora wydano zgodę na wykonanie zjazdu  z drogi gminnej dz. nr 124 

i 99/4 w Chwałkowie w związku z planowaną budową domu mieszkalnego 

jednorodzinnego. 

22. Na wniosek inwestora wydano zgodę na wykonanie zjazdu  z drogi gminnej dz. nr 391 

w Tąpadłach w związku z planowaną budową domu mieszkalnego jednorodzinnego. 

23. Na wniosek inwestora wydano zgodę na lokalizacje urządzeń budowlanych w drodze 

gminnej nr 38 w Zebrzydowie celem budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej dla potrzeb budownictwa  jednorodzinnego.  

24.  Wydano zgodę dla firmy wejścia na teren dróg gminnych w Strzelcach  celem wymiany 

przyłączy wodociągowych do budynków w  miejscowości Strzelce. 

25. Wydano zgodę dla firmy projektowej na lokalizację przyłącza kablowego w zakresie 

drogi gminnej nr 175 w Śmiałowicach celem zasilenia domu jednorodzinnego.  

26. Na wniosek strony wydano decyzję na lokalizację  przyłącza wody i kanalizacji 

sanitarnej w zakresie drogi gminnej 111735D w Marcinowicach. 

27. Wydano zgodę dla firmy projektowej na lokalizację przyłącza kablowego w zakresie 

drogi gminnej nr 104 w Zebrzydowie celem zasilenia domu jednorodzinnego.  

28. Wydano  zgodę dla firmy projektowej na lokalizację przyłącza kablowego w zakresie 

drogi gminnej nr 413 w Tąpadłach celem zasilenia domu jednorodzinnego.  

29. Udzielono odpowiedzi  w sprawie zamontowania progów spowalniających na drodze 

gminnej w Sadach. 

30. Przekierowano pismo do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie o 

załatwienie według właściwości o zamontowanie spowalniaczy na ul. Kolejowej w 

Marcinowicach. 

31. Wystosowano pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w 

Wałbrzychu   o zajęcie stanowiska w sprawie  żerowania gryzoni  i niszczenia plantacji 

na działkach przyległych do pasa drogowego. 

32. Udzielono odpowiedzi Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy dot. administrowaniu 

cmentarzy przy parafiach rzymskokatolickich na terenie naszej gminy. 

33. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie „ 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice, dz. nr 16/65, 16/66, 

461.(ulica Szymborska i cz. ul. Broniewskiego) 

34. Udzielono odpowiedzi w sprawie remontu drogi dz. nr 416 w Tąpadłach. 

35. W dniu 29.07.2019r zawart0 umowę z firmą wyłonioną z przetargu na realizacje zadania 

„Budowa zatoki autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i dojściami w 

miejscowości Wirki”. 

36. Zlecono obustronnie wykoszenie poboczy drogi gminnej Gruszów-Śmiałowice  oraz 

ponownie drogi Szczepanów-Strzelce. 



37. Udzielono odpowiedzi dla Polskich Linii Kolejowych w Wałbrzychu  w zakresie  

sprawdzania warunków widoczności  oraz prawidłowości i czytelności oznakowania dla 

przejazdów kolejowo-drogowych. 

38. Udzielono odpowiedzi wykonawcy prac projektowych dla zadania: Zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „rewitalizacja linii kolejowej nr 285 

Wrocław-Świdnica Przedmieście” w sprawie statusu dróg przecinających się z linią 

kolejową 285 na przejazdach kolejowo-drogowych 

39. Zlecono wykonanie   oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Stefanowicach 

na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, etap I. Protokołem odbioru  robot 

z dnia  13.08.2018 odebrano roboty (w I etapie montaż 3 słupów oświetleniowych od 

skrzyżowania w kierunku Gruszewa) .  

40. Zawarto umowę użyczenia gruntu z zarządcą drogi powiatowej w m. Stefanowice na 

budowę urządzeń związanych z realizacją zadana „Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

w Stefanowicach”.  

41. Zaopiniowano projekt tymczasowej organizacji ruchu  dla wykonania oświetlenia 

drogowego przy drodze powiatowej w Stefanowicach. 

42. Zlecono  montaż punktów oświetleniowych w Szczepanowie w ramach zadania: 

„Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szczepanów”. 

43. Zlecono zamontowanie oświetlenia na placu zabaw w Sadach (1 słup oświetleniowy 

wraz z oprawą). 

44. Zlecono montaż dodatkowych punktów oświetleniowych w Zebrzydowie w ramach 

funduszu sołeckiego. 

45.  Zlecono montaż 1 oprawy oświetleniowej przy świetlicy w Gruszewie 

46. Sporządzono oświadczenie końcowe odbiorcy energii elektrycznej dla wszystkich 

punktów poboru energii elektrycznej (gmina, OPS, szkoły, przedszkole) stanowiące 

załącznik nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2019r -  nowelizacja ustawy dotyczy cen 

prądu.    

47. Sporządzono dla Tauron Sprzedaż wykaz wszystkich punktów poboru energii 

obowiązujących na dzień 30.06.2018r. (dot. zachowania cen energii z poziomu roku 

2018r.) 

48. Bieżące informowanie Tauron-Serwis drogą mailową /telefoniczną  o niesprawnie 

działających punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek.  

49. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków i 

faktur (sprzątanie przystanków, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, 

dodatkowe punkty oświetleniowe, kamień itp.) 

➢  Z ZAKRESU: PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

1. Prowadzenie postępowania na wniosek właściciela działki położonej w Stefanowicach w 

sprawie ustalenia opłaty planistycznej  przed zbyciem nieruchomości. 

2. Zlecenie przygotowania analizy niezbędnej do przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

wsi Tąpadła.  

3. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tąpadła 

4. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Klecinie – zaopiniowany pozytywnie. 

5. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Goli Świdnickiej – zaopiniowanie 

pozytywnie. 



6. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Tąpadłach – zaopiniowany negatywnie. 

7. Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek w następujących miejscowościach : Mysłaków, Sady, Wirki, Zebrzydów, 

Szczepanów, Tąpadła, Biała, Marcinowice, Chwałków, Klecin, Strzelce, Stefanowice, 

Tworzyjanów, Kątki, Wiry. 

8. Przygotowanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki : Chwałków, Klecin, Tąpadła, Sady, Wirki, Strzelce, 

Szczepanów, Marcinowice. 

9. Przygotowanie dokumentacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla 

projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica 

Przedmieście wraz z linią  771 Świdnica Przedmieście  - Świdnica Miasto. 

10.  Udzielanie informacji drogą mailową /telefoniczną w tematyce planowania 

przestrzennego.  

11. Wysłanie projektu decyzji o warunkach zabudowy do : Okręgowego Urzędu Górniczego, 

Starostwa Powiatu Świdnickiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego w celu uzgodnienia zgodnie z kompetencjami. 

12.  Ustosunkowanie się do pisma w sprawie opłaty adiacenckiej. 

 

➢  Z ZAKRESU: GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKANIOWA 

 

1. Przygotowanie umowy na wynajęcie świetlicy oraz wystawienie faktury w 

następujących miejscowościach : Chwałków, Klecin, Kątki, Sady, Zebrzydów, Biała, 

Marcinowice, Mysłaków, Tąpadła, Szczepanów, Gruszów 

2. Kontynuacja aktualizacji wniosków o przydział lokalu mieszkalnego/lokalu 

socjalnego 

3. Wystawienie FV za czynsz w lokalach mieszkalnych 

4. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków i 

faktur (energia elektryczna, dystrybucja – świetlice, boiska) 

5. Oględziny Świetlicy w Sadach na wniosek pana Sołtysa. 

 

➢ INNE 

1. Przygotowanie zlecenia  naprawę awarii na Orliku w Szczepanowie (montaż zaworu 

w toalecie męskiej) . 

2. Przygotowani zlecenia na wykonanie robót ziemnych polegających na wyrównaniu 

nawierzchni na drogach gminnych.  

3. Przygotowanie zlecenia na wykoszenie obustronne poboczy drogi gminnej Gruszów – 

Śmiałowice 

 

➢ INWESTYCJE 

 

1. Wytyczenie geodezyjne posadowienia kontenerów szatniowych – boisko w Wirach 

2. Odbiór chodnika w Szczepanowie ( okolice kościoła) 

3. Naprawa drogi w Mysłakowie przez firmę wykonującą przyłącze energetyczne do     

działki budowlanej 

4. Ogłoszenie przetargu na zatoczkę w Wirkach 

5. Rozbudowa przedszkola w Marcinowicach, spotkanie w sprawie PFU 



6. Złożenie wniosków na drogi powodziowe 

7. Wykonanie dokumentacji na drogę Tworzyjanów- Strzelce 

8. Rozmowy w/s dokumentacji na odpady 

9. Wykonanie przykrycia studni w Strzelcach przy nr 68 

10. Przegląd placów zabaw 

11. Zapytanie ofertowe w/s mycia elewacji na budynku Urzędu 

12. Rozmowy z projektantem w/s przeprojektowania wentylacji w remizie – Tworzyjanów 

13. Zakup i montaż paneli w pokoju nr 17 Urzędu 

14. Uzupełnienie ziemi przy wykonany chodniku w Szczepanowie 

15. Zrobienie wyceny parkingu przy Urzędzie  

16. Zapytanie w KOWR odnośnie mieszkań, które ewentualnie byłyby na przejęcie w 

posiadanie gminy 

17. Zakup zbiornika bezodpływowego na szambo- szatnia na boisku w Wirach 

18. Kolejne rozmowy w/s dokumentacji na śmieci 

19. Zlecenie wykonania dokumentacji na Klub Malucha w poszkolnym budynku w Wirach 

20. Odbiór chodnika w Wirkach 

21. Wykonanie przykrycia 3 mb rowu przy zatoczce w Wirkach 

22. Spotkanie w/s wykonania barierki ochronnej przy drodze w miejscowości Tąpadła 

23. Przetarg na drogę Tworzyjanów- Strzelce i spotkanie na budowie 

24. Rozmowy z przewoźnikiem w/s uruchomienia dodatkowych kursów , którymi dojeżdżają 

dzieci do szkół 

25. Spotkania z Wykonawcą zatoczki w Wirkach i drobne korekty wykonania zatoczki 

26. Spotkania w/s wykonania napraw , uzupełnienie tłuczniem dróg gminnych w 

Zebrzydowie 

 

➢ Z ZAKRESU : GOSPODARKA ODPADAMI 

 

 

1. Deklaracje o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

16.07.2019 r. do 20.09.2019 r. – wpłynęło 95 wniosków. 

2. Przekazano materiały – worki i rękawiczki na sprzątanie boiska w Szczepanowie po 

Dożynkach Gminnych. 

3. Przekazano materiały – worki i rękawiczki na sprzątanie boiska w Gruszowie po 

imprezie Gruszka Run. 

4. Przekazano materiały – worki i rękawiczki do Szkoły Podstawowej w Marcinowicach 

i Publicznego Przedszkola na Akcję Sprzątanie Świata – Polska 2019 „NIE 

ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY! 

IV Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – ZAKRES PRAC 

1. Wydano 45 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności w miejscowościach Chwałków, Wiry, Zebrzydów  

2. Wydano 7 zaświadczeń o opłacie jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. 

3. Od dnia 1 sierpnia do 02 września przyjęto 126 wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego, wydano 126 decyzji,  do 18 września przekazano 

do Wojewody zapotrzebowanie na przekazanie dotacji celowej z rozliczeniem za I i II 

półrocze 2019r. 



4. Zakończyła pracę powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem Nr 276/19 

z dnia 04 lipca Komisja Gminna do szacowania strat spowodowanych gradobiciem, 

które wystąpiło w dniu 01 lipca 2019r.  -Komisja Gminna zakończyła szacowanie i 

sporządzanie protokołów -  w dniu 08 sierpnia 2019r. przekazano do Wojewody 

protokoły + zestawienie zbiorcze poszkodowanych rolników  łącznie wpłynęło: 52 

wnioski,  powierzchnia dotknięta gradem na terenie naszej gminy wyniosła:  

1.017,38ha.  

5. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 70/19, 76/19, 77/19,80/19 ogłoszono wykaz 

nieruchomości do sprzedaży tj. działka nr 16/74, 198/9, 201/4 obręb Marcinowice oraz 

nr 355 obręb Zebrzydów. 

6. Ochrona przyrody: wydano 7 decyzji na wycinkę drzew tj.  23 szt.  topoli droga Kątki, 

1szt.  topoli   droga Chwałków, 1szt. lipy Marcinowice, 6 szt. klon Tworzyjanów,  2 szt. 

topoli Szczepanów,  2 szt. klon Strzelce, 2 szt. jesion Wirki., sporządzono 12 

protokołów wizji lokalnej stanowiące podstawę do usunięcia wnioskowanych drzew ( 

tj. 3 szt. świerk, 5  szt. jesion, 5 szt. brzozy, 1 świerk, 3 sosny, 3 szt. wierzby). 

7. Złożono wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie dotacji na 

zabiegi ochronne przy pomnikach przyrody w Gminie Marcinowice. 

8. Numeracja porządkowa: wydano 1 zaświadczenie o nadaniu  numeracji  porządkowej 

w Marcinowicach. 

9. Wydano 3 decyzje Wójta Gminy zatwierdzające podział nieruchomości miejscowości 

Klecin, Szczepanów, Marcinowice. 

10. Wydano  decyzje Wójta Gminy o rozgraniczeniu nieruchomości w miejscowości 

Zebrzydów. 

11. Zakończyła pracę Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego 

Zarządzeniem Nr 277/19 z dnia 04.07.2019r. -  w dniu 05 września 2019r. zakończyła 

szacowanie strat i sporządzanie protokołów,  przekazano do Wojewody protokoły + 

zestawienie zbiorcze poszkodowanych rolników przez  suszę, z  terenu gminy 

Marcinowice, łącznie wpłynęło:  47 wniosków o szacowanie strat,  powierzchnia 

dotknięta klęska suszy wyniosła:  1.172,26 ha. 

12. Ochrona zwierząt : interwencja wieczorna i pomoc weterynaryjna w sprawie  

potrąconego koziołka na drodze Klecin -Krasków, interwencja (07.09.br sobota) ranny 

i błąkający się pies zapewniono opiekę weterynaryjna następnie ustalono właściciela. 

13. W dniu 13 września przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanych:  

a) działka nr 88 o pow. 0,1892 ha obręb Zebrzydów - cena wywoławcza wynosiła 

27.000 zł w   wyniku licytacji cena sprzedaży wynosi: 27.300,00 zł + należny podatek 

VAT 

b)  1/3 udziału -działka nr 82/2 o pow. 0,14 ha Zebrzydów - cena wywoławcza 

wynosiła 9.500 zł w wyniku licytacji cena sprzedaży wynosi: 9.950,00 zł + należny 

podatek VAT. 

14. Podpisano Porozumienie dot. usuwania azbestu, trwają prace przy  usuwaniu azbestu z 

terenu Gminy  Marcinowice. 

 


