
  Marcinowice, 26 marca 2021r. 

SE.0057.3.2021 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 26 lutego do 26 marca 2021 r.  

 

 

 

 

W okresie międzysesyjnym od 26 lutego do 26 marca, pomimo trwającej 

epidemii koronawirusa Urząd Gminy w Marcinowicach był otwarty. 

Przyjmowanie interesantów przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności 

odbywało się w Sali nr 1.    

 

W tym okresie przeprowadziłem szereg rozmów z mieszkańcami gminy, które 

dotyczyły m.in. 

 

- budowy dróg do posesji 

- oświetlenia 

- planów przestrzennych  

- mieszkań socjalnych 

- poprawy bezpieczeństwa na drogach  

- podatków 

- inwestycji wodociągowych na terenie gminy 

 

 
 

I. SPOTKANIA   

 

1. Narada z dyrektorami oraz kierownikami jednostek podległych w celu omówienia bieżącej 

działalności poszczególnych placówek.  

2. Udział w systematycznych naradach z kierownikami Urzędu Gminy, które dotyczą m.in. pracy 

oraz zadań poszczególnych referatów, organizacji pracy w Urzędzie, funkcjonowania urzędu 

podczas epidemii. 

3. Udział w zebraniach sprawozdawczych z druhami z  OSP Tworzyjanów, OSP Zebrzydów oraz 

OSP Strzelce, celem przedstawienia rocznego sprawozdania za rok 2020. 

4. Udział w uroczystej Naradzie z Sołtysami. 



5. Spotkanie z przedstawicielami wsi Śmiałowice. Rozmowa dotyczyła funkcjonowania przystani 

kajakowej.  

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

podpisana umowy na budowę drogi transportu rolnego w Wirach oraz budowę 100-metrowego 

odcinka drogi wraz z oświetleniem przy Orliku w Wirkach.  

7. Spotkanie techniczne z projektantem przygotowującym dokumentację projektową na drogę w 

miejscowości Wirki.  

8. Spotkanie w terenie z wykonawcą firmy realizującej inwestycję przebudowy drogi gminnej nr. 

228 w Szczepanowie, w celu omówienia dalszych etapów pracy na ww. drodze. 

9. Podpisanie umowy z Zakładem Budowlanym  KRIBUD  na realizację zadania związanego z 

zagospodarowaniem przestrzeni wokół nowo wybudowanych świetlic w Strzelcach i 

Tworzyjanowie.  

10. Spotkanie terenowe na drodze w Wirkach. 

11. Spotkanie z Panem Krzysztofem Michalskim w sprawie programu rewitalizacji.  

12. Spotkanie z Dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka 

Gazownictwa Rafałem Borutko. Rozmowa dotyczyła przyszłościowej gazyfikacji Gminy 

Marcinowice. 

13. Spotkanie Panem Piotrem Chalaszczyk – Pełnomocnikiem ds. ochrony niejawnych w sprawie 

opracowania dokumentacji niezbędnej do akredytacji. 

14. Spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron Panem Szymonem Pacyniak. Tematem spotkania były 

nowoczesne rozwiązania dotyczące infrastruktury oświetleniowej. 

15. Spotkanie terenowe w miejscowości Wiry, celem oględzin placu zabaw przy Klubie Malucha.  

16. Przekazanie zamgławiaczy do dezynfekcji karetek na ręce Pani Małgorzaty Jurkowskiej - 

Dyrektor Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. 

17. Spotkanie z przedsiębiorcą z terenu gminy. Tematem rozmowy była planowana inwestycja. 

18. Spotkanie z Prezesem Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Panem Januszem 

Kozyrskim w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

19. Udział w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów organizowanym przez LGD Slężanie. Spotkanie 

dotyczyło naborów LGD oraz nowej perspektywy unijnej. 

20. Udział w Komisji Rady Gminy 

21. Udział w Sesji Rady Gminy.  

    



II. ZARZĄDZENIA 

1. Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 1 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia 

Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Marcinowice. 

2. Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 1 marca 2021r. w sprawie powołania 

Administratora Systemów Informatycznych (ASI). 

3. Zarządzenie Nr 26/21 Wójta Gminy Marcinowice  dnia 1 marca 2021r. w sprawie upoważnienia 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach do prowadzenia postępowań, w tym 

do wydawania zaświadczeń,  o których mowa w art. 411 ust.10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska.  

4. Zarządzenie Nr 28/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 15 marca 2021r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie-darowizny na cel publiczny nieruchomości niezabudowanej – 

działki nr 258/1, AM-1 o pow. 0,2700 ha obręb Marcinowice. 

5. Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17 marca 2021r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2021r.  

6. Zarządzenie Nr 30/21 Wójta Gminy Marcinowice  dnia 23 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

7. Zarządzenie Nr 31/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 marca 2021r. w sprawie powołania 

Komisji Socjalnej. 

8. Zarządzenie Nr 32/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 marca 2021r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2021r. 

 

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. Wydanie dwóch stałych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

2. Sporządzono sprawozdanie z narkomanii za rok 2020. 

3. Ponownie złożono wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o dofinansowanie jednostek OSP 

w zestawy narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego. 

4. Ubezpieczono czynnych strażaków oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

5. Rozliczenie zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do 

punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz 



poniesionych kosztów związanych z pracą koordynatora do spraw transportu na szczepienia za 

miesiące styczeń i luty 2021 r. 

 

➢ z zakresu informatyzacji: 

 

1. Przekazano w formie darowizny 30 komputerów pozostałych po projekcie e-Inclusion dla Szkół 

(15 SP Marcinowice, 15 SP Strzelce). 

2. Przedłużono o kolejny rok program do zdalnego dostępu do komputerów. 

 

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

 

1. Opublikowanie postępowania o zamówienie publiczne:  

-GK.271.6.2021 Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach 

2. Przygotowanie dokumentacji do postępowania o zamówienie publiczne i opublikowanie - 

GK.271.7.2021 Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach (powtórzenie ogłoszenia). 

3. Podpisanie umów w postępowaniach: 

-GK.271.1.2021 - WIRY- droga dojazdowa do gruntów rolnych 

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

Tworzyjanowie 

4. Wprowadzenie informacji dotyczących przeprowadzonych postępowań do Biuletynu Zamówień 

Publicznych (informacja o złożonych ofertach, informacja o wynikach postępowań). 

5. Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

-Przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom społecznym 

-Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

6. Ogłoszenie o złożonych wnioskach na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy z dnia 23 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 3 wnioski. 

7. Przygotowanie umów na realizację ww. zadań. 

 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

 

1. Prowadzono uzgodnienia z Kuratorium Oświaty Delegatura w Wałbrzychu w sprawie 

wprowadzenia zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w 

Marcinowicach. 



2. Zatwierdzono zmiany do arkuszy organizacji szkoły podstawowej w Marcinowicach oraz 

rozpoczęto procedurę związaną z zatwierdzeniem arkuszy organizacji dla szkół i przedszkola na 

kolejny rok szkolny. 

3. Przeprowadzono procedurę związaną z podz podpisaniem porozumienia na realizację projektu „ 

Umiem pływać” w 2021 (I etap). 

4. Weryfikowano realizację obowiązku nauki przez uczniów z I klas szkół ponadpodstawowych. 

5. Realizowano zadania związane z rekrutacją dzieci do szkół podstawowych i przedszkola. 

 

IV. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

1. Wydano postanowienie dot. wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa czterech 

budynków inwentarskich dla kur rodzicielskich (9 800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z 

niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działce nr 120/2 w miejscowości Śmiałowice, gmina 

Marcinowice. 

2. Wystosowano pismo w sprawie naprawy oraz uporządkowania działki należącej do KOWR 

położonej w miejscowości Marcinowice. 

3. Wystosowano pismo w sprawie uporządkowania działki nr 226/6 w Marcinowicach.  

4. Wystosowano pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie naprawy i udrożnienia cieku wodnego 

„Młynówka” w miejscowości Śmiałowice.   

5. Wystosowano pismo w sprawie uporządkowania działki na terenie wsi Tąpadła oraz powołano 

komisje, która przeprowadzi wizję lokalną w terenie.  

6. Przyjęto 154 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego w produkcji rolnej.  

2. Wydano decyzje dot. rocznego limitu do zwrotu podatku akcyzowego zawartego cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.  

3. Wystosowano wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie dotacji celowej na postępowanie 

w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.  

4. Wystosowano pismo dot. wyznaczenia granic drogi gminnej dz.nr 328 obręb Zebrzydów. 

5. Wystosowano kolejne pismo dot. sprawy rozbiórki garażu na dz. nr 239 w miejscowości 

Marcinowice. 

6. Gmina Marcinowice zgłosiła chęć współpracy w zakresie utworzenia Lokalnych Partnerstw 

Wodnych na terenie powiatu świdnickiego.   



7. Wystosowano pismo w sprawie zanieczyszczeń spowodowanych  przez psy. 

8. Wykonano sprawozdanie KPOŚK za rok 2020. 

9. Wydano postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wynikającej z 

konieczności szczegółowej analizy materiału dowodowego w związku z prowadzonym 

postępowaniem w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopalin: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” 

metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”, planowanego do realizacji na 

działce nr 180/2 AM1, obręb 0002 Chwałków, Gmina Marcinowice. 

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

Urządzeniowo-Rolnym.   

11. Skierowano pismo do Starostwa Powiatowego dot. pilnej interwencji  w sprawie usunięcia drzew 

na mieniu Skarbu Państwa, będącym w zarządzie Starostwa Powiatowego oraz wniosek o wydanie 

decyzji na wycinkę drzew, na mieniu gminnym - działka nr 403/6-Ls, obręb Mysłaków i na 

działce nr 561dr, obręb Wirki oraz  na działce nr 464dr – droga publiczna, obręb Marcinowice ul. 

Tadeusza Gajcego. 

12. Wysłano wniosek do RDOŚ o uzgodnienie zezwolenia na usunięcie drzewa w obrębie pasa 

drogowego drogi krajowej nr 35 w Marcinowicach. 

13. Przekazano do  Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego według właściwości pismo w sprawie 

korekty korony drzewa  w miejscowości Gola Świdnicka działka drogowa 79/2 dr oraz pismo w 

sprawie wycinki lub korekty korony drzewa  w miejscowości Zebrzydów działka drogowa 326/1 

dr.   

14. Wydano decyzje dot. Zezwolenia Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Sekcja 

Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Świdnicy, na wycięcie 8 sztuk topoli  czarnej o 

położonych na działce nr 189/9, obręb Zebrzydów.  

15. Wydano następujące  pozwolenia na wycinkę drzew tj. 15szt. z gat. świerk, 12 szt. z gat. jesion, 3 

szt. z gat. sosna, 1 krzew z gat. czarny bez w następujących miejscowościach: Marcinowice, 

Tworzyjanów, Chwałków, Gruszów. 

16. Wydano 5 decyzji Wójta Gminy zatwierdzające podział nieruchomości miejscowościach Tąpadła, 

Kątki, Marcinowice, Sady oraz Chwałków. 

 

 

 



V. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES  

 

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1. Uzgodnienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego w sprawie: 

- przekazanie informacji w spr. Miejscowości Śmiałowice (wyczyszczenia rowu i skarpowanie)  

GDDKiA w sprawienie: 

-pismo w spr. poboczy i rowów w miejscowości Śmiałowice  

-pismo do ŚPBDiM w sprawie naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi gminnej. 

 

Bieżące sprawy: 

 

- Bieżące informowanie Tauron-Serwis drogą mailową/telefoniczną o niesprawnie działających 

punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek. – spotkanie z dyrektorem dot. 

wymiany pkt. świetlnych 

- Bieżące sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur (sprzątanie 

przystanków, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, itp.) 

 

➢ 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 7 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, Tąpadła, Zebrzydów, Sady, 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 dokumentacji w sprawie uchwalenia 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     

elektryczna, dystrybucja –świetlice, boiska). 

3. 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. Wyznaczenie wizji lokalów (Strzelce, Gola Świdnicka, Gruszów) 

6. Podpisanie umowy w ramach projektu Lokalny Animator Sportu (Wirki). 

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

8. Przygotowanie umów i rozliczeń dla palaczy na okres zimowy 2020/2021 (Szczepanów, Wiry). 

 

 

➢ 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. Przygotowanie sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2020 rok (BDO). 

8. Wszczęcie postępowań i przygotowywanie dokumentacji do wystawienia decyzji. 

9. Przygotowanie kart odpadów BDO. 

 

 

 

 

 



➢ Z ZAKRESU: FUNDUSZ SOŁECKI 

 

1. Bieżące sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur (palenie w 

piecu co, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, itp.) 

2. Bieżąca realizacja zleceń w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. 

3. Telefoniczne uzgadnianie terminów zamówień. 

4. Przesuwanie środków. 

 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

 

1. Rozpoczęcie prac w ramach projektu Klubu Malucha w Wirach (plac zabaw).  

2. Rozpoczęcie prac przy przebudowie drogi WIRY - droga dojazdowa do gruntów rolnych 

3. Rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wokół świetlic wiejskich w 

Strzelcach i Tworzyjanowie. 

4. Zakończenie oceny formalnej wniosków oraz rozpoczęcie oceny merytorycznej wniosków 

złożonych w ramach projektu tzw. „Kominówka”. Stworzenie listy rankingowej. 

5. Rozpoczęcie prac przy przebudowie drogi gminnej w Wirkach dz. nr 432 (SPBDiM). 

6. Uzgodnienia z projektantami (chodnik Wirki i Kątki, zatoka Zebrzydów, place zabaw). 

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

petentom). 

8. Dokumentacja dot. przebudowy drogi w miejscowości Mysłaków  zgodnie z wyrokiem. 

9. Przygotowanie dokumentacji oraz odbiory (ppoż, sanepid, kominiarz) dot. zakończenia budowy 

Klub Malucha w Wirach. 

10. Wniosek o płatność oraz uzupełnienia „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie 

gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów”. 

11. Przygotowanie dokumentacji do kolejnego przetargu Rozbudowa przedszkola publicznego w 

Marcinowicach. Dodatkowo pismo o przedłużenie terminu realizacji projektu wraz z 

dokumentacją. 

12. Przebudowa drogi w Szczepanowie – uzgodnienia związane z odwodnieniem. 

 

 

 

 

http://bip.marcinowice.pl/?przetargi=1&rok=2021&mc=1&eid=508
http://bip.marcinowice.pl/?przetargi=1&rok=2021&mc=1&eid=509
http://bip.marcinowice.pl/?przetargi=1&rok=2021&mc=1&eid=509


➢ Z ZAKRESU: INNE 

 

1. Zakończenie prac drogowych na skrzyżowaniu ulic W. Szymborskiej i W. Broniewskiego w 

Marcinowicach. 

2. Wydawanie zgody na wejście na teren gminy 15 szt. 

3. Nadanie numerów porządkowych  7 szt. 

4. Pisma dotyczące przyłączeń do sieci wodnej i kanalizacyjnej. 

5. Wniosek o płatność zaliczkową oraz zmiana wniosku w ramach projektu Rozwijamy 

kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowie 

6. Zlecenie na utwardzenie działki drogowej nr 67 w Wirach oraz drogi przy ul. Świdnickiej w 

Marcinowicach. 

7. Przygotowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na sezon rekreacyjny w obiektach     orlików w 

Wirkach i Szczepanowie. 

8. Zlecenie na wykonanie map do celów projektowych. 

9. Sporządzenie wniosku o płatność dla GLKS Marcinowice (projekt Gruszów i Zebrzydów). 

10. Wystosowanie pism do Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 


