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Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 08 października  do 25 listopada 2021 r.  

 
 

 

 

W okresie od dnia 08 października  2021 r. do dnia 25 listopada 2021 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 XLI Sesję Rady Gminy Marcinowice. 

 

 

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

mieszkańcami gminy, które dotyczyły m.in. 

 

- realizowanych inwestycji w poszczególnych miejscowościach 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

- wydania decyzji środowiskowych  

- decyzji podatkowych 

- budowy dróg gminnych, wewnętrznych oraz transportu rolnego 

- zakupu działek budowlanych oraz inwestycyjnych na terenie gminy 

 

 

I. SPOTKANIA   

1. Spotkanie z dyrekcją Przedszkola w Marcinowicach oraz kierownikiem Posterunku Policji w 

Marcinowicach. 

2. Udział w Naradzie z Sołtysami.  

3. Spotkanie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowie. Spotkanie dotyczyło zadań 

jednostki.  

4. Udział w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Marcinowice. 



 

5. Spotkanie z przedstawicielami Polskich Kopalni Granitu oraz mieszkańcami wsi Chwałków 

w sprawie działalności kopalni.  

6. Spotkanie z Prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w celu 

omówienia prac związanych z przebudową dróg gminnych. 

7. Spotkanie z inspektorem nadzoru oraz wykonawcą inwestycji na terenie gminy.  

8. Spotkanie z Panem Robertem Przybylskim w sprawie występujących cieków wodnych.  

9. Spotkanie z audytorem oświetleniowym w celu przedstawienia propozycji oferty na 

modernizację oświetlenia gminnego.  

10. Spotkanie ze Starostą Świdnickim Panem Piotrem Fedorowiczem. 

11. Spotkanie z przedstawicielem Kopalni Wiry w sprawie działalności kopalni.  

12. Spotkanie z dyrektorem oddziału PKP Wrocław Panem Tadeuszem Szulc w sprawie 

inwestycji kolejowych w Gminie Marcinowice.  

13. Odbiór ulicy Zapomnianej w Goli Świdnickiej. Inwestycja, została zrealizowana dzięki 

dofinansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania - 346 000 zł. W ramach 

prac wykonano nową nawierzchnię, chodniki, odwodnienie oraz zainstalowano 

nowoczesne oświetlenie. 

14. Udział w odbiorze urządzenia melioracji wodnej przy świetlicy w Goli Świdnickiej. Gmina 

otrzymała wsparcie Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 20 500 zł. 

15. Podpisanie aktu notarialnego. 

16. Podpisanie umowy z Prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów na 

realizację przebudowy dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR w 

Szczepanowie. Gmina Marcinowice otrzymała na ten cel wsparcie Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu w wysokości 397 190,07 zł. Całkowity koszt zadania 

wynosi 588 555,77 zł. 

17. Podpisanie umowy na usunięcie azbestu na terenie Gminy Marcinowice  z przedstawicielem 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

18. Spotkanie z dziekanem Rzeźby i Mediacji Sztuki prof. Grzegorzem Niemyjskim w sprawie 

zagospodarowania działki.  

19. Spotkanie z prezesem Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Panem Januszem 

Kozyrskim w sprawie współpracy.  

20. Spotkanie z Panem Mariuszem Sośniak, prezesem firmy EKO-WOD. 

21. Odbiór techniczny drogi w Wirkach.  

22. Udział w spotkaniu dotyczącego programu ,,Cyfrowa Gmina'' 



23. Udział w Dniu Edukacji Narodowej organizowanym przez Szkołę Podstawową w Strzelcach.  

24. Udział w uroczystej wieczornicy w Szkole Podstawowej w Strzelcach.  

25. Spotkanie z Prymusami Szkoły Podstawowej w Marcinowicach oraz Szkoły Podstawowej w 

Strzelcach w celu wręczenia stypendiów.  

26. Udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego  pod rozbudowę szkoły w Rogowie 

Sobóckim.  

27. Udział w uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Ujeździe Górnym. 

28. Udział w uroczystości pasowania na pierwszoklasistę w Szkole Podstawowej w Strzelcach.  

29. Udział w uroczystości pasowania na przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w 

Marcinowicach.  

30. Udział w otwarciu placów zabaw w miejscowościach Stefanowice oraz Klecin. 

31. Udział w uroczystości ogłoszenia wyników Programu Inwestycji Strategicznych w czarnym 

Borze. Otrzymana kwota to 11 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

32.  Udział w konferencji pn.,, Dolny Śląsk 2020+ Fundusze europejskie w perspektywie 2021-

2027''. 

33. Udział w I Otwartym Turnieju FIFA 22, organizowanym przez Centrum Integracji, Kultury i 

Sportu w Strzelcach. 

34. Udział w II Dolnośląskim Forum Gospodarczo – Samorządowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ZARZĄDZENIA 

 

1. Zarządzenie nr 104/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 października 2021r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r.  

2. Zarządzenie nr 105/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia  

3. Zarządzenie nr 106/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 października 2021r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

4. Zarządzenie nr 107/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 października 2021r. w sprawie 

dokonania zmian budżecie gminy na 2021r.  

5. Zarządzenie nr 108/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 25 października 2021r. w sprawie 

przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych 

na terenie Gminy Marcinowice. 

6. Zarządzenie nr 109/21 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie zasad wynajmu, ustalenia 

wysokości stawek oraz określenie wzoru umowy zawartej w celu korzystania z Sali 

gimnastycznej , sal dydaktycznych oraz miejsc pod automaty vendingowe w placówkach 

oświatowych. 

7. Zarządzenie nr 110/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 29 października 2021r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy. 

8. Zarządzenie nr 112/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 listopada 2021r. w sprawie nie 

skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencji 

gruntów jako działka nr 200/9 obręb 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. Bieżące doposażanie w niezbędne sprzęty i materiały do zapewnienia gotowości bojowej. 

Jednostek OSP, 

2. Przeprowadzono Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z  Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

3. Inwentaryzacja wszystkich Remiz OSP. 

4. Przeprowadzono Trening Systemu Wczesnego ostrzegania w dniu 21.11.2021r. 



5. Odbyły się powiatowe ćwiczenia obronne w dniach 26-27 październik, w których 

przeprowadzono ewakuację Urzędu Gminy oraz jednostek podległych. 

6. W dniu 24.11.2021r. odbył się wojewódzki trening Stałego Dyżuru. 

 

 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

1. Złożono wniosek do rządowego programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym (wnioskowana kwota wsparcia: 350.000 zł). 

2. W ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” uczniowie szkół skorzystali 

z wycieczek do Warszawy, Krakowa, Wałbrzycha i Wrocławia. 

3. Realizowano projekt Umiem pływać 2021 – II etap, w ramach którego uczniowie szkół 

wzięli udział w zajęciach nauki pływania. 

4. Złożono wniosek dla szkół podstawowych w Marcinowicach i Strzelcach w ramach 

rządowego programu „Laboratoria przyszłości” (wnioskowana kwota wsparcia:  145.800 

zł). 

5. Złożono niosek Współpraca w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

na lata 2021-2025 (wnioskowana kwota wsparcia 18.500 zł). 

6. Realizacja zadań z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. 

 

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

 

1. Przygotowanie dokumentacji, zamieszczenie dokumentacji na platformie zakupowej 

otwarcie oraz analiza ofert i dokumentów w postepowaniach GK.271.41.2021  do 

GK.371.49.2021. 

2. Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procedury zamówienia z wolnej ręki dla 

postępowania GK.271.50.2021, dotyczącego zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych 

w obrębie skrzyżowania ulic Gajcego i Asnyka  w Marcinowicach” i GK.271.51.2021 

Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów. 

3. Przygotowanie umowy na dofinansowanie MALUCH+ 2021 – dodatkowe dofinansowanie 

4. Złożenie wniosku w Konkursie Grantowym: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. 

5. Przygotowanie pism do KOWR – do uzyskania informacji w celu uzupełnienia wniosku w 

Konkursie „Granty PPGR”. 



6. Przygotowanie informacji do ubezpieczenia Gminy w 2022 r. 

7. Ogłoszenie o ofercie, podpisanie umowy na realizację zadania publicznego z zakresu 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży – dotyczącej warsztatów dla dzieci i młodzieży 

pod nazwą „Z Gminą Marcinowice bursztynowa jesień i radosne święta”. z Fundacją 

MarsJaiTy u Małgorzaty. 

➢ Ponadto: 

1. Zakończono czynności związane z kwalifikacją wojskową  w 2021 roku.  

2. Od 8 listopada br. wdrożona została nowa procedura  składania wniosków o wydanie 

dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną, tj. odciskami palców i odwzorowaniem 

podpisu. 

3. Przygotowano decyzje w sprawie wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone 

wynagrodzenie ze stosunku pracy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych. 

4. Udostępniane są nagrania z monitoringu wizyjnego z poszczególnych wsi Gminy 

Marcinowice do licznych postępowań prowadzonych przez Policję. 

5. Złożono wniosek do projektu Cyfrowa Gmina (wnioskowana kwota wsparcia 195 660 zł). 

 

IV.      Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

 

1. Wspólnie z  Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych prowadzone są prace nad 

Planem Urządzeniowo-Rolnym Gminy Marcinowice. 

2. Przekazano dokumentację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej celem podpisania umowy dotacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest w Gminie Marcinowice”. 

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

Czyste Powietrze oraz udzielono informacji nt. wniosku dot. udzielenia płatności po 

pozytywnej weryfikacji wniosku. 

4. Przeprowadzono wizję lokalną w sprawie porzuconych odpadów w postaci ziemi w 

miejscowości Tworzyjanów 42, Gmina Marcinowice na działce nr 70/8 

5. Udzielono informacji publicznej: 

- w sprawie przeprowadzonych inwentaryzacji źródeł ciepła (ankiety inwentaryzacyjne) 

w 2021r. 



- w sprawie uzupełnienia informacji dot. umowy nr 108 z dnia 20.12.2019r. o 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na 2020r. zawartej przez Wójta Gminy 

Marcinowice ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Azyl” w Dzierżoniowie. 

6. Wydano następujące  pozwolenia na wycinkę drzew tj. 3 szt. z gat. jesion, 18 szt. z gat. 

świerk, 5 szt. z gat. wierzba, 2 szt. z gat. sosna, 2 szt. z gat. klon, 1 szt. z gat. wierzba, 2 

szt. z gat. olcha, 1 szt. z gat. tuja, 1 szt. z gat. jałowiec, 1 szt. z gat. grab, w następujących 

miejscowościach: Wirki, Gola Świdnicka, Sady, Biała, Marcinowice, Chwałków, 

Mysłaków, Kątki oraz jedną decyzję zezwalającą Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. 

Michała Archanioła w Wirach na wycinkę drzew tj 1 szt. z gat. lipa drobnolistna oraz 

jedną decyzję zezwalającą Wspólnocie Mieszkaniowej Biała 46 na wycinkę drzew tj. 11 

szt. z gat. topola euroamerykańska. 

7. 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 wystosowano pismo dot. 

propozycji trójstronnego spotkania w siedzibie UG Marcinowice. 

8. Przekazano pismo do Wód Polskich dot. potwierdzenia wywieszenia na tablicy ogłoszeń 

tut. Urzędu informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania 

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. drenażu 

rozsączającego na działce nr 206, obręb Chwałków. 

9. Wystosowano pismo do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dot. 

osób, które nie nabyły prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy.  

10. W dniu 10.11.2021r. odbył się odbiór zadania pn. „Gruntowa konserwacja rowu w 

miejscowości Gola Świdnicka na terenie Gminy Marcinowice” - Konserwacja rowu R-B 

(dz. nr 194) na długości 0,500km, obręb Gola Świdnicka. 

11. Wykonanie zestawień niezbędnych inwestycji w poprawę gospodarki wodnej na terenach 

rolniczych i zurbanizowanych – lokalne partnerstwo wodne. 

12. Wydano decyzję dot. zezwolenia Staroście Powiatu Świdnickiego, na wycięcie 1 sztuki 

drzewa z gatunku wierzba rosnącej na działce nr 470 na terenie Szkoły Podstawowej w 

Marcinowicach. 

13. Ochrona zwierząt – interwencje w sprawie bezpańskich psów na terenie Gminy oraz 

przekazanie dwóch psów do schroniska Azyl ze wsi Zebrzydów. 



14. Ogłoszono II 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. 

15. Ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 

146/4, AM-2, pow. 0,1005 ha oraz działki nr 146/12,AM-2, pow. 0,1258 ha w 

Marcinowicach przy ulicy Pogodnej. 

16. Złożono wniosek do Ksiąg Wieczystych w sprawie ujawnienia Gminy jako właściciela 

działek nr 420 i 455 obręb Wirki. 

17. Tworzenie Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Gminie Marcinowice. 

18. W dniu 18.10.2021r. ogłoszono zapytanie ofertowe pn. „Utrzymanie koryt cieków na 

terenie Gminy Marcinowice”, w tym: 

 

o Czarna Woda – utrzymanie koryta cieku w m. Zebrzydów, gm. Marcinowice 

 

o Sadowa – utrzymanie koryta cieku w m. Sady, gm. Marcinowice 

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

20. Waldemar Woźniak zebrał śmieci z Sosnówki, które następnie zebrano i wywieziono na 

PSZOK. 

21. Wydano pozytywnie zaopiniowane postanowienie w spr. projektu podziału działki nr 70 

w miejscowości Gruszów, Gm. Marcinowice – polegający na wydzieleniu  działek 

budowlanych nr 70/1 (0,3252ha), 70/2 (0,1656ha), 70/3 (0,1488ha), 70/4 (0,1601ha) w 

miejscowości Gruszów. 

22. Wydano pozytywnie zaopiniowane postanowienie w spr. projektu podziału działki nr 

94/6 w miejscowości Tąpadła, Gm. Marcinowice – polegający na wydzieleniu  działek 

budowlanych nr 94/11 (0,2098ha) i 94/10 (0,0764ha) jako rezerwa pod drogę. 

23. Wydano pozytywnie zaopiniowane postanowienie w spr. projektu podziału działki nr 

83/2 w miejscowości Śmiałowice, Gm. Marcinowice – polegający na wydzieleniu  

działek budowlanych nr 83/5 (0,1497ha), nr 83/6 (0,1497), nr 83/7 (0,1497ha), nr 83/8 

(0,1497ha), nr 83/9 (0,1497ha), nr 83/10 (0,1594ha), nr 83/4 (0,1376ha) jako drogi 

dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych oraz działki nr 83/3 (0,1300ha) 

przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej – działki nr 83/1. 



24. Wydano pozytywnie zaopiniowane postanowienie w spr. projektu podziału działki nr 233 

w miejscowości Wiry, Gm. Marcinowice – polegający na wydzieleniu  działki nr 233/2 

(0,0028ha) niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego. 

25. Zawarto warunkowo umowę sprzedaży dz. nr 65/8 obręb Chwałków. 

26. Interwencja w sprawie chorych kotków we wsi Śmiałowice, przekazano chore zwierzęta 

do lecznicy dla zwierząt. 

27. Wydano Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Marcinowice z  dnia  07.10.2021 r. w 

sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 368/6  oraz  ¼ udziału w działce nr 368/4 obręb Mysłaków. 

28. Wydano Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Marcinowice z  dnia  18.10.2021 r. w 

sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 134/4  obręb Szczepanów. 

29. Wydano Zarządzenie Nr 112/21 Wójta Gminy Marcinowice z  dnia 12.11.2021 r. w 

sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 

ewidencji gruntów jako działka nr 200/9 obręb Marcinowice. 

30. Wydano Zarządzenie Nr 106/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21.10.2021 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży. 

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. 

2. Pismo do SDPŚ z prośbą o wymianę odcinkową nawierzchni dróg powiatowych na 

odcinkach: Biała od posesji 46/15A do końca miejscowości w stronę Chwałkowa (posesja 

1B) około 400 mb; Krasków od posesji 14 (wjazd od strony Klecina) w kierunku Goli (do 

posesji nr 2) około 200 mb; Gola Świdnicka od posesji 1A/43 (świetlica) w kierunku 

Szczepanowa (do boiska) około 430 mb. 

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 2 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). 

5. 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 PUMA – wprowadzanie zmian w deklaracjach 

w systemie. 



7. Wszczęcie postępowań i przygotowywanie dokumentacji do wystawienia decyzji – 

wystawienie decyzji. 

8. Przygotowanie kart odpadów BDO + korekta sprawozdania za 2019 rok.  

9. Przygotowanie zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za udostępnienie          

świetlic wiejskich Gminy Marcinowice. 

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

odpadami komunalnymi  

➢ 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. Przygotowanie dokumentacji na nowy fundusz sołecki 2022 rok. 

4. Telefoniczne uzgadnianie terminów zamówień. 

5. Przesuwanie środków. 

6. Zmiany w funduszu sołeckim. 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

 

1. Częściowe odbiory prac dot. zadania „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy 

Marcinowice.  

2. Odbiór dróg w ramach zadań: „Przebudowa Drogi Gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem                                        

i oświetleniem w miejscowości Marcinowice”, „Przebudowa drogi gminnej w Goli 

Świdnickiej dz. 130/1”, „Przebudowa drogi gminnej w Wirkach dz. 362, cz. dz. nr 366”. 

3. Zakończenie i odbiór prac w ramach zadania: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

drogowego poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości 

Zebrzydów”. 

Roboty w trakcie: 

-Przebudowa dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR na działkach 

nr 343, 347, 348, 349, 350 w m. Szczepanów. 

-Wykonanie murku oporowego przy placu zabaw w Wirkach. 

-Przebudowa drogi gminnej w Chwałkowie dz. 124. 



-Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice – KĄTKI – I 

ETAP. 

-Bieżąca działalność referatu, (sporządzanie pism , odpowiedzi na e-maile, udzielanie 

informacji petentom). 

➢ Z ZAKRESU: INNE 

1. Wydawanie zgody na wejście na teren gminy 4 szt. 

2. Nadanie numerów porządkowych 5 szt. 

3. Zlecenie – wykonanie mapy do celów projektowych dz. nr 23 w miejscowości Kątki. 

4. Zlecenie – transport tłucznia frakcji 0,31 na drogę gminną w Szczepanowie (3 kursy). 

5. Zlecenie – wykonanie dwóch doświetli, osadzenie kraty zabezpieczającej i odwodnienie 

liniowe chodnika przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach.  

6. Zlecenie  - zakup 6 wkładek do zamków na Orliku w Szczepanowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 


