
  Marcinowice, 26 styczeń 2022r. 

SE.0057.1.2022 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 29 grudnia  2021 do 26 stycznia 2022 r.  

 

 

W okresie od dnia 29 grudnia  2021 r. do dnia 26 stycznia 2022 r. nadzorowałem realizację budżetu 

Gminy, kierowałem bieżącymi inwestycjami na terenie gminy, rozstrzygałem sprawy należące do 

moich kompetencji, wynikających z przepisów prawa. W zakresie podejmowania inicjatywy 

uchwałodawczej nadzorowałem przygotowanie projektów uchwał zgodnie z materiałami na XLV 

Sesję Rady Gminy Marcinowice. 

 

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

mieszkańcami gminy, które dotyczyły m.in. 

 

- mieszkań socjalnych 

-wręczenia upominków dla nowonarodzonych dzieci w Gminie Marcinowice.  

- 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 organizacyjne w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach.  

2. Spotkanie z prezesem Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w sprawie funkcjonowania 

jednostki.  

3. Udział w zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Tworzyjanowie, podczas którego wybrano nowego prezesa Marcina Preisa.  

4. Spotkanie sprawozdawcze OSP Tworzyjanów.  

5. Spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu omówienia prac 

organizacyjnych w jednostce.  



6. Spotkanie z prezesem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w celu złożenia wniosku na 

dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania.  

7. Spotkanie z przedstawicielem Wód Polskich-Zarząd Legnica Panem Apolinarym Lipskim 

oraz sołtysami i radnymi poszczególnych wsi w sprawie cieków wodnych na terenie Gminy 

Marcinowice- Czarna Woda, Wiepszówka, Potok Sadowa, planowanych inwestycji na rok 

2022 oraz budowy zbiornika Kątki-Wirki. 

8. Spotkanie terenowe z przedstawicielem firmy APIS w sprawie inwestycji placów zabaw na 

terenie gminy.  

9. Spotkanie z funkcjonariuszami policji w Prochowicach w celu zapoznania się z 

funkcjonalnością budynku, szczegółami technicznymi oraz organizacyjnymi pracy 

posterunku. Podobny obiekt ma zostać wybudowany przy ulicy J. Tuwima w Marcinowicach 

jeszcze w tym roku kalendarzowym. Umowę na realizację inwestycji podpisał Komendant 

Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. 

10. Spotkanie z przedsiębiorcą z terenu gminy.  

11. Spotkanie z kierownikiem Banku Spółdzielczego w Marcinowicach w sprawie współpracy na 

2022r. 

12. Spotkanie z prezesem ZOM Świdnica Panem Rafałem Żurakowskim w sprawie umowy na 

kolejny rok. 

13. Spotkanie z dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Panem Tomaszem 

Krzeszowcem w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami. 

14. Udział w spotkaniu samorządowców, orgaznizowanym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Spotkanie dotyczyło projektów zrealizowanych w Subregionie Wałbrzyskim w 

roku 2021 oraz omówienie zamierzeń i propozycji działań na rok 2022. W spotkaniu 

uczestniczył również prezes BGK. 

15. Spotkanie z Szefem Gabinetu Ministerstwa Infrastruktury Panem Tomaszem Tomalą w 

sprawie budowy przystanka kolejowego w miejscowości Strzelce oraz budowy dróg na 

terenie gminy. 

16. Udział w spotkaniu orgaznizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy Strzegom w sprawie 

realizacja nowej perspektywy unijnej na najbliższe lata z funduszu sprawiedliwej 

transformacji. 

17. Spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu 

inwestycji drogowych na terenie gminy.  

18. Spotkanie terenowe  w miejscowości Strzelce w sprawie budowy kanalizacji- etap II. 



19. Udział w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania w sprawie omówienia sytuacji bieżącej  i 

planów na kolejny rok. 

20. Uroczyste wręczenie  nagród na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową posesji 

mieszkańców z terenu Gminy Marcinowice. 

21. Udział w uroczystym spotkaniu noworocznym Gminy Świdnica.  

22. Udział w uroczystym spotkaniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe.  

23. Udział w Dniu Seniora orgaznizowanego w miejscowości Biała.  

24. Udział w Dniu Seniora orgaznizowanego w miejscowości Marcinowice. 

 

 

II. ZARZĄDZENIA 

Rok 2021 

1. Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2. Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

3. Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

4. Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2021r.  

5. Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie wprowadzenia zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Marcinowice.  

Rok 2022 

 

1. Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie informacji o kwotach dochodów 

i wydatków oraz wysokości dotacji dla podległych jednostek zgodnie z Uchwałą Budżetową na 

rok 2022. 

2. Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach do prowadzenia postępowań w 

sprawie dodatku osłonowego. 

3. Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Marcinowice sprawie upoważnienia Pani Klaudii 

Sieniarskiej – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach do 

prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego. 



4. Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie powołania stałej komisji 

przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

ustalenia regulaminu jej pracy. 

5. Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie nie skorzystania z prawa 

pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 368/5 oraz ¼ 

udziału w działce nr 368/4 obręb Mysłaków. 

6. Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

7. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

8. Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

9. Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

10. Zarządzenie Nr 11a/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie  dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

11. Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

12. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie  ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

13. Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Marcinowice w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2022r. 

 

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. Podpisanie umów ze strażakami na obsługę samochodów pożarniczych 

2. Rozliczenie kart drogowych oraz kart sprzętu za rok  2021. 

3. Sporządzenie ankiety NKPPO dot. spraw obronnych za 2021rok 

4. Rozliczenie dotacji z DUW na potrzeby prowadzenia dokumentacji Akcji Kurierskiej 

5. W dniu 20.01.2022 odbył się trening sprawdzenia Systemu Wczesnego Ostrzegania 

6. Naliczanie kwot należności w zw. ze składaniem przez przedsiębiorców oświadczeń o 

sprzedaży alkoholu. 



 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

1. Uzupełniono dokumentację do wniosku Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 

2. Rozliczono przedsięwzięcie MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”  

3. Realizowano rządowy program „Laboratoria przyszłości”: szkoły podstawowe w 

Marcinowicach i Strzelcach w ramach programu zakupiły pomoce dydaktyczne na łączną 

kwotę 145.800 zł 

4. Przygotowano zarządzenie Wójta Gminy Marcinowice w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku 

5. Przeprowadzono analizę poniesionych w 2021 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 

odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 Karty 

Nauczyciela oraz przygotowano sprawozdanie w tym zakresie   

6. Zgłoszono akces szkoły podstawowej w Marcinowicach i Strzelcach do programu Szkolny 

Klub Sportowy 2022 r. 

7. Rozliczono otrzymane przez gminę środki finansowe w ramach: podręczniki dla uczniów, 

wychowanie przedszkolne, Posiłek w szkole i w domu, dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych 

 

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

1. Przygotowanie dokumentacji, zamieszczenie dokumentacji na platformie zakupowej 

postepowania: 

− GK.271.1.2022  Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach 

− GK.371.2.2022 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kątkach, o szatnie dla sportowców i 

sędziów oraz zaplecze gospodarcze 

− GK.371.2.2022 Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice - 

Przebudowa szlaku pieszego w miejscowości Sady dz. nr 123/3 



2. Rozeznanie rynku i podpisanie umowy na dostęp do platformy przetargowej w 2022 r. 

3. Opracowanie planu zamówień publicznych Gminy na  2022 r. 

4. Przygotowanie informacji do ubezpieczenia pojazdów Gminy w 2022 r. 

5. Sprawozdania do DUW z realizacji zadania MALUCH+ 2021 

6. Działania w zakresie NGO - ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań: 

− upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

− działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

− wspomaganie zadań związanych z krzewieniem trzeźwości 

− informacja dla organizacji pozarządowych o konkursach w trybie art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

7. Przygotowanie dokumentów związanych z kontrolą RIO 

 

Ponadto: 

1. Podjęto czynności związane z organizacją kwalifikacji wojskowej  w 2022 roku  

 

 

IV.      Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

 

1. Wypełniono i wysłano 8 wniosków dot. dofinansowania wymiany pieca z programu Czyste 

Powietrze oraz udzielono informacji nt. wniosków dot. udzielenia płatności po pozytywnej 

weryfikacji wniosku, ( 2 wnioski o płatność). 

2. Przeprowadzono wizję lokalną w kopalni kruszywa w sprawie doniesienia o wycieku 

zanieczyszczonej wody z terenu kopalni Chwałków I. 

3. Udzielono informacji publicznej  w sprawie ochrony przyrody, gospodarki wodnej i energii 

odnawialnej. 

4. Przeprowadzono kampanię informacyjna dotyczącą inwentaryzacji źródeł ciepła i źródeł 

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

do systemu ok. 220 deklaracji.   



5. W ramach tworzenie Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Gminie Marcinowice 

wprowadzono 740 sztuk ankiet. 

6. Wójt Gminy podpisał Umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Marcinowice ul. Świdnicka 

5 dot. zapewnienia opieki oraz niezbędnych zabiegów medycznych zwierzętom na 2022 r. 

z terenu Gminy Marcinowice.  

7. Wójt Gminy podpisał Umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Azyl” w 

Dzierżoniowie w sprawie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na 2022 r. na 

terenie Gminy Marcinowice. 

8. Wydano następujące  pozwolenia na wycinkę drzew tj. 1 szt. z gat. sosna we wsi  

Tworzyjanów, 18 szt. z gat. modrzew, 4 szt. z gat. brzozy, 3 szt. z gat. jesion, 1 szt. z gat. 

klon, 3 szt. z gat. robinii w Gruszowie, 2 szt. z gat. jesion wyniosły we wsi Chwałków,  5 

szt. z gat. jesion we wsi Wiry wydano decyzje  zezwalającą Wspólnocie Mieszkaniowej 

Gola Świdnicka na wycięcie 1 szt. z gat. lipy, 1 szt. z gat. kasztanowiec wydano decyzje 

dla Przedsiębiorstwa DOROL na wycinkę  18 szt. drzew z gatunku topola 

euroamerykańska we wsi Tworzyjanów (w zamian za nasadzenia zastępcze).  

9. W dniu 19 stycznia odbyło się  spotkanie z przedstawicielem Wód Polskich dot. cieków 

wodnych na terenie naszej gminy tj. Czarna Woda, potok Wieprzówka, potok Sadowa, 

planowanych inwestycjach w 2022 roku oraz zbiorniku Kątki-Wirki. 

10. 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.  

11. Dokonano wpisu do Wieloletniego Planu Strategicznego dot. Dolnośląskiego Partnerstwa 

ds. Wody (DPW) na terenie powiatu świdnickiego zestawień niezbędnych inwestycji 

poprawę gospodarki wodnej na terenach rolniczych i zurbanizowanych – lokalne 

partnerstwo wodne. 

12. Wydano decyzję dot. zezwolenia Staroście Powiatu Świdnickiego, na wycięcie 3 sztuk 

drzew z gatunku olcha  rosnących na rowie - działce nr 348 w Marcinowicach. 

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

przekazanie dwóch psów do schroniska Azyl ze wsi Zebrzydów. 

14. Zakończył się wynikiem negatywnym ogłoszony 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. Zakończył się wynikiem negatywnym ogłoszony 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. W dniu 16 grudnia 2021 r. wyłoniono nabywcę w ogłoszonym III przetargu ustnym 

nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 146/12,AM-2, pow. 0,1258 ha i nr 

146/3 o pow. 0,0130 ha w Marcinowicach przy ulicy Pogodnej. 

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

działek nr 55 obręb Sady, nr 129/11 obręb Szczepanów. 

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

Planem Urządzeniowo-Rolnym Gminy Marcinowice. 

19. Udzielono odpowiedzi Staroście Świdnickiemu dot. składowanie wierzchniej warstwy 

ziemi – humusu. 

20. Przygotowano niezbędne dokumenty do przeprowadzenia kontroli RIO w zakresie 

sprzedaży i dzierżawy nieruchomości. 

21. Skierowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dot. braku 

wniosków o wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi na terenie Gminy Marcinowice 

22. Skierowano pismo do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie decyzji na wycinkę 

drzew, na mieniu gminnym - działka droga gminna Szczepanów oraz boisko sportowe 

Zebrzydów.  

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

Świdnickiej 5 poddano sterylizacji 6 kotków. 

24. W dniu 20.12.2021r. dokonano wspólnie z Wodami Polskimi odbioru prac zadania  pn. 

„Utrzymanie koryt cieków na terenie Gminy Marcinowice”, w tj: Czarna Woda – 

utrzymanie koryta cieku w m. Zebrzydów, gm. Marcinowice oraz Sadowa – utrzymanie 

koryta cieku w m. Sady, gm. Marcinowice. 

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

26. Ogłoszono przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości działka nr 80 o pow. 0,35 

ha obręb Śmiałowice, działka nr 68/8 o pow. 0,60 ha obręb Szczepanów, działka nr 79/2 o 

pow. 0,38 ha obręb Mysłaków, działka nr 266 o pow. 0,0297 obręb Biała. 

27. W dniu 11.01.2022r. Wójt Gminy podpisał akt notarialny umowę sprzedaży działki 

niezabudowanej nr 146/12,AM-2, pow. 0,1258 ha i nr 146/3 o pow. 0,0130 ha w 

Marcinowicach przy ulicy Pogodnej. 

28. Waldemar Woźniak zebrał śmieci z drogi Gminnej Mysłaków – Wirki, które następnie 

wywieziono na PSZOK. 



29. Wydano decyzję  zatwierdzająca projekt podziału działki nr 70/8 obręb Tworzyjanów, 

działki nr 151/1 obręb Panków, działki nr 226/2, nr 60/1  obręb Sady, działki nr 94/6, nr 

52/4  obręb Tąpadła, 233 Wiry, nr 81/5, 81/6 Szczepanów, działki nr 98, nr 47, 249/1 obręb 

Zebrzydów, działki nr  83/2 obręb Śmiałowice polegający na wydzieleniu  nowych działek. 

30. Interwencja w sprawie chorego psa  we wsi Biała, przekazano chore zwierzęta do lecznicy 

dla zwierząt. 

31. Wydano Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Marcinowice z  dnia  12.01.2022 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. 

32. Wydano Zarządzenie Nr 8/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12.01.2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży. 

33. Wydano Zarządzenie Nr 10/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17.01.2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży. 

34. Wydano Zarządzenie Nr 11/22 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17.01.2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży. 

35. Wydano Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19.01.2022 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży. 

36. Wydano Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19.01.2021 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  

3. 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. Przygotowanie zaświadczenia oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 



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

możliwości podziału. 

3.   Analiza możliwości podziału i zagospodarowania działek na terenie gminy. 

4.   Przygotowanie zawiadomień dot. zmiany MPZG Chwałków. 

➢ Z ZAKRESU:GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKALNA 

1. Wystawienie FV za czynsz w lokalach mieszkalnych. 

2. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków i faktur 

(energia     elektryczna, dystrybucja –świetlice, boiska). 

3. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków za 

sprzątanie na posterunku policji w Marcinowicach. 

4. Przygotowanie umów na udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich, wystawienie FV. 

➢ Z ZAKRESU: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Analiza kart odbioru odpadów przekazanych przez ZOM za kolejny miesiąc. 

2. Przygotowanie przetargu w zakresie odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 

3. Przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki opon rolniczych na PSZOK. 

4. Opisywanie i przekazywanie faktur do księgowości. 

5. Wysłanie wezwań wzywających do złożenia deklaracji i określenia ilości osób 

zamieszkałych. 

6. Wprowadzanie zmian w deklaracjach i nowych deklaracji. 

7. Zgłoszenia do ZOM: problemy z odbiorem odpadów, dostarczanie pojemników. 

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

w systemie. 

9. Wszczęcie postępowań i przygotowywanie dokumentacji do wystawienia decyzji – 

wystawienie decyzji. 

➢ Z ZAKRESU: FUNDUSZ SOŁECKI 

1. Bieżące sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur 

(energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, itp.) 

2. Telefoniczne uzgadnianie terminów zamówień, sporządzanie zamówień. 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

1. Odbiory prac dot. zadania „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice” 

(Chwałków, Sady, Mysłaków, Gruszów i Szczepanów).  

2. Negocjacje dot. kolejnych elementów na place zabaw (Kątki, Marcinowice, Gruszów, Wirki, 

Strzelce,) 

3. Przygotowanie przetargu „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kątkach” 



4. Przygotowanie i weryfikacja części dokumentacji na drogi w ramach Polskiego Ładu 

5. Przygotowanie przetargu na „Modernizację cieków wodnych” Sady, Tworzyjanów i Wirki 

6. Roboty w trakcie: 

- Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka                      

w Marcinowicach 

- Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów 

-Wykonanie murku oporowego przy placu zabaw w Wirkach etap II. 

-Przebudowa drogi gminnej w Chwałkowie dz. 124. 

-Budowa chodnika przy dr. powiatowej (dokumentacja) 

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

informacji petentom). 

➢ Z ZAKRESU: INNE 

1. Wydawanie zgody na wejście na teren gminy 8 szt. 

2. Nadanie numerów porządkowych 5 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 



 


