
   Marcinowice, 28 listopad 2019r. 

SE.0057.4.2019 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

I. Kalendarz Wójta Gminy Marcinowice 

➢ 31.10.2019 w tym dniu spotkałem się ze Starostą Świdnickim Panem Piotrem 

Fedorowicz w sprawie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Marcinowice. 

Spotkałem się również z Zastępcą Wójta Gminy Świdnicy Panem Bartłomiejem Strózik.  

➢ 4.11.2019 odbyłem spotkania z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. W tym dniu 

dokonałem przeglądu budowy dróg na terenie gminy. 

➢ 5.11.2019 spotkałem się z przedstawicielami firmy realizującej budowę linii kolejowych 

umiejscowionych na terenie Gminy Marcinowice. W tym samym dniu odbyłem spotkanie 

z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – podinsp. Robertem 

Frąckowiak, Komendantem Powiatowym Policji w Świdnicy mł. insp. Andrzejem 

Dobies, Kierownik Posterunku Policji w Marcinowicach asp. sztab. Remigiusz 

Strzelczyk , którego głównym tematem były bieżące sprawy związane z 

funkcjonowaniem policji w Gminie Marcinowice. 

➢ 7.11.2019 spotkałem się z Burmistrzem Gminy Strzegom Panem Zbigniewem Suchytą. 

W tym dniu uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielem firmy realizującej zadanie 

pt. „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Marcinowice w 

miejscowości Strzelce i Tworzyjanów”, następnie uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie 

wniosków o zajęcia dodatkowe w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach. 

➢ 8.11.2019 brałem udział w Marcinowickim Turnieju Listopadowym organizowanym w 

Szkole Podstawowej w Marcinowicach oraz w uroczystości Narodowego Święta 

Niepodległości w Szkole Podstawowej w Strzelcach, następnie spotkałem się ze Starostą 

Świdnickim Panem Piotrem Fedorowicz. Tego dnia uczestniczyłem w odbiorze drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych zrealizowanej z zadania pt. „TWORZYJANÓW-

STRZELCE droga dojazdowa do gruntów rolnych” oraz w odbiorze budowy związanej z 

realizacją zadania pn.: ”Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki 

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

 

 



➢ 12.11.2019 uczestniczyłem w spotkaniu w celu podpisania umowy na azbest, następnie 

spotkałem się Dyrektorem Obszarów Wiejskich Panem Pawłem Czyszczoniem.  W tym 

dniu spotkałem się również z Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego 

Panem Markiem Olesińskim. 

➢ 13.11.2019 uczestniczyłem w spotkaniach z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. 

Tego dnia podpisałem umowę  na wykonanie robót związanych z budową ogrodzenia 

przy Szkole Podstawowej w Strzelcach z wykonawcą zadania firmą Panda Welding, 

następnie uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie linii kolejowej Wrocław- Świdnica.  

➢ 14.11.2019 spotkałem się z Radnymi wsi Marcinowice, Sołtysem wsi Marcinowice, 

Dyrekcją Szkół z terenu gminy oraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury. Tego 

dnia uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym w sprawie programu pożyczek dla JST 

w  Wałbrzyskim INVEST -PARK.  

➢ 15.11.2019 spotkałem się z Wykonawcą  firmy „DREW-TRANS” w sprawie 

konserwacji potoku ,,Wieprzówka’’ przepływającego pomiędzy miejscowościami Wiry 

i Mysłaków, następnie spotkałem się z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. 

Tego dnia odbyło się spotkanie w sołectwie Gruszów, w którym uczestniczyłem.  

➢ 18.11.2019 dokonałem przeglądu dróg oraz realizowanych inwestycji na terenie Gminy 

Marcinowice.  

➢ 19.11.2019 spotkałem się z przedstawicielem firmy, która wykonuje prace związane z 

remontem linii kolejowej nr 285.  W tym dniu odbyłem robocze spotkanie z Adrianną 

Mierzejewską- Wójt Gminy Nowa Ruda  w celu omówienia realizowanych projektów, 

następnie uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami ul. Okrężnej w Marcinowicach w 

sprawie realizowanej budowy na tej ulicy. 

➢ 20.11.2019 w tym dniu odbył się odbiór drogi Strzelce- Tworzyjanów przez Pana 

Janusza Stokłosę z geodezji wojewódzkiej, następnie uczestniczyłem w VII 

Dolnośląskim Kongresie Samorządowym we Wrocławiu. 

➢ 21.11.2019 w Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste spotkanie z pracownikami 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji ,, Dnia Pracownika Socjalnego’’, 

następnie uczestniczyłem w odbiorze rowu w Kątkach.  

➢ 22.11.2019 uczestniczyłem w odbiorze,, Wieprzówki ‘’ . Tego dnia spotkałem się  

Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Panem Markiem Olesińskim, 

następnie uczestniczyłem w spotkaniu z Bożeną Dróżdż - Dyrektor Instytucji 

Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w sprawie inwestycji.  



➢ 25.11.2019 spotkałem się z pracownikami jednostek podległych Gminie Marcinowice, 

następnie odbyłem spotkania z mieszkańcami gminy. 

➢ 26.11.2019 spotkałem się z Sołtysem wsi Gruszów Panią Katarzyną Taratutą w 

sprawie boiska w miejscowości Gruszów, następnie spotkałem się Prezesem firmy 

Polbus Panem Mariuszem Kruk w sprawie autobusów parkujących na działce 

gminnej. Tego dnia uczestniczyłem również w spotkaniu z Radną oraz Sołtysem wsi 

Gola Świdnicka.  

➢ 27.11.2019 uczestniczyłem w spotkaniu w celu omówienia program wykonawczego 

inicjatywy - Sudety 2030, następnie odbyłem spotkanie z prezesem Strzeblowskich 

Kopalni Surowców Mineralnych. W tym dniu uczestniczyłem w spotkaniu z 

mieszkańcami  ws. programu ,, Czyste Powietrze '' oraz programu ,, Mój Prąd ''. 

➢ 28.11.2019 odbyła się wspólna komisja Rady Gminy, w której uczestniczyłem, 

następnie uczestniczyłem w uroczystym wręczeniu nagrody dla sołectwa Strzelce w 

plebiscycie ,,Mistrzowie Agro 2019’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



II   Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty – ZAKRES 

PRAC  

 

➢ w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych koordynowano, monitorowano i 

realizowano działania w ramach następujących projektów i zadań: 

 

1. W dniu 19 listopada 2019r. rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane dot. zadania 

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111722D od drogi powiatowej do końca zabudowań 

w miejscowości Strzelce” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 

najlepszą ofertę cenową złożyło ŚPBDiM Sp. z o.o. na kwotę 1 276 516,18 zł, 

2. Wystąpiono z wnioskiem o wypłatę zaliczki ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężna w 

Marcinowicach” – kwota wnioskowanej zaliczki to 529.443,93 zł, 

3. Trwa weryfikacja złożonych w dniu 22 listopada 2019 r. zapytań ofertowych na pomoce 

dydaktyczne i wyposażenie w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe 

w Gminie Marcinowice”, 

4. W dniu 8 listopada 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Klub 

Malucha w Wirach” na 2020 rok, 

5. Rozpoczęto procedurę uzyskania dostępu do Rejestru Żłobków, 

6. Zatwierdzone zostało sprawozdanie końcowe dot. projektu pn. „E-Aktywni Mieszkańcy 

Gminy Marcinowice”,  

7. Złożono dwa wnioski na dofinansowanie remontu elewacji kościoła w Goli Świdnickiej 

i dla parafii rzymsko-katolickiej w Strzelcach w ramach Funduszu Kościelnego na 

2020,  

8. Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach i Szkoła Podstawowa w 

Marcinowicach zgłosiły swój udział w programie profilaktyki czerniaka; 

 

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

zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: 

 

1. W dniu 12 listopada 2019 r. odbyła się Akcja Kurierska podczas której dostarczano 

wezwania żołnierzom rezerwy, 

2. Rozliczano paliwo w kartach drogowych pobieranego do samochodów pożarniczych, 



3. Podpisano umowę na zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z Gabinetem Psychoterapii 

Uzależnień i Współuzależnień Michał Krzosa. Zajęcia prowadzone są w klasach od V 

do VIII w Szkole Podstawowej w Marcinowicach, 

4. Obyło się spotkanie instruktorów prowadzących zajęcia na świetlicach 

środowiskowych. Na spotkaniu omówiono współpracę w prowadzeniu świetlicy z 

Gminą Marcinowice, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów alkoholowych i 

Gminnym Ośrodkiem Kultury. Świetlice funkcjonują w okresie od 12 listopada 2019 r. 

do 31 marca 2020 r . Instruktorzy prowadzą zajęcia, na podstawie podpisanych umów, 

według ustalonych planów, 

5. W związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci w świetlicach środowiskowych, w ramach 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemu Uzależnień na 

2019 r., realizowane są zakupy artykułów papierniczych, plastycznych, gier, zabawek, 

które urozmaicają zajęcia prowadzone w świetlicach,  

6. Zlecono wykonanie serwisu samochodów pożarniczych użytkowanych w OSP 

Marcinowice  

i Zebrzydów, 

7. Zlecono przeprowadzenie szkolenia dla osób tworzących i realizujących gminne 

programy rozwiązywania problemów alkoholowych . W szkoleniu uczestniczy 8 osób; 

 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

 

1. W dniu 8 listopada 2019 r. szkoły podstawowe w Marcinowicach i Strzelcach wzięły 

udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Była to inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej 

oraz Rady Dzieci i Młodzieży. Jej celem było włączenie się w obchody Narodowego 

Święta Niepodległości i wspólne odśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego 

o symbolicznej godz. 11:11, 

2. Powołano dwie komisje i przeprowadzono dwa postępowanie egzaminacyjne na 

wnioski nauczycieli, którzy ubiegali się o nadanie kolejnego stopnia awansu 

zawodowego - nauczyciela mianowanego, 

3. Zakończono realizację projektu „Umiem pływać” II etap 2019 r., w którym 15 dzieci z 

II klasy Szkoły Podstawowej w Marcinowicach wzięły udział w 10 zajęciach w Parku 

Wodnym Aquarius  

w Bielawie (wkład własny Gminy Marcinowice wyniósł 1.500 zł),   



4. Wydawano decyzje Wójta Gminy Marcinowice w sprawie dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom, którzy spełnili ustawowe 

wymagania, 

5. Modyfikowano i uzupełniano bazy danych w Systemie Informacji Oświatowej. 

 

 

III     Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

1. Zlecono i przeprowadzono wycinkę 13 szt. suchych drzew oraz korektę w parku 

pałacowym w Tworzyjanowie dz. nr 182/10 ( decyzja Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków). 

2. Wydano Zarządzenie Wójta z Nr 94/19 w dniu 08.11.2019r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości do sprzedaży działka nr 65/8,AM-3 o pow. 2,1178 ha obręb 

Chwałków. 

3. Dnia 12.11.br Wójt Gminy podpisał umowę na  przekazano dotacji z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska o zwrot poniesionych nakładów dotyczących 

usuwania azbestu z terenu Gminy  Marcinowice. 

4. W dniu 14.11.2019 r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż 

następujących nieruchomości:  

- budynek mieszkalno-gospodarczy Biała nr 31,oznaczony w ewidencji gruntów jako 

działka nr 262, AM-1, o pow. 0,0723 ha obręb Biała – został sprzedany za cenę: 

25 250,00 zł 

- działka nr 262, AM-1, o pow. 0,0723 ha obręb Biała – została sprzedana za kwotę: 

10 000,00 zł +23% VAT 

- działka niezabudowana nr 198/9, AM-1, pow. 0,76 ha obręb Marcinowice przyl. 

Leśnej ( staw cena wywoławcza 375.000,00 zł) – nie wyłonił nabywcy nikt nie wpłacił 

wadium. 

5. Wydano decyzję dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu  na 

wycięcie w obrębie pasa drogowego 4 szt. drzew z gat. topola w Marcinowicach przy 

ul. Okrężnej. 

6. Wystąpiono do Starosty Powiatu Świdnickiego  o wydanie zezwolenia na wycięcie w 

obrębie zatoki autobusowej w Wirkach boiska sportowego dz. nr 420  - 2 szt. suchych 

drzew z gat. jesion oraz lipa. 



7. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew tj.  2 szt. z gat. świerk, 3 szt. z gat. 

modrzew,  2 szt. a gat. jesion,  3 szt. z gat. topola we wsiach:  Sady, Marcinowice, 

Strzelce, Szczepanów,   sporządzono 6 protokołów wizji lokalnej stanowiące podstawę 

do usunięcia wnioskowanych drzew. 

8. Wystąpiono do Starosty Powiatu Świdnickiego  o wydanie zezwolenia na wycięcie w 

obrębie drogi gminnej dz. nr 483/2 Mysłaków następujących drzew 1 szt. z gat. lipa w 

dz. nr 253 Zebrzydowie 1 szt., z gat. topola, 1 szt., z gat. wierzba w zamian za 

nasadzenia zastępcze. 

9. Numeracja porządkowa: wydano 3 zaświadczenie o nadaniu  numeracji  porządkowej 

w Marcinowicach. 

10. Wydano 3 zaświadczenia o opłacie jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. 

11. Wydano 2 decyzje Wójta Gminy zatwierdzające podział nieruchomości 

miejscowościach Tąpadła i Wir. 

12. Ochrona zwierząt: w dniu 12.11.19 r. przekazano bezpańskiego psa do Schroniska Azyl 

w Dzierżoniowie  ( błąkające zwierzę znaleziono na drodze Zebrzydów- Marcinowice). 

13. Wystosowano 15 pism do właścicieli działek na osiedlu w Marcinowicach o utrzymaniu 

w czystości i porządku na terenie posesji. 

14. W dniu 21.11.2019 r. odbył się odbiór zadania pn. na konserwację rowu melioracyjnego 

w miejscowości Kątki - dz. nr 131R-Ł1 , gmina Marcinowice za kwotę 12.558,71 zł 

brutto. 

15. W dniu 22.11.2019 r.  odbył się odbiór zadania pn.  konserwacja potoku Wieprzówka 

w km. 0+000-1+500 w m. Wiry Mysłaków, gmina Marcinowice za kwotę zadania 

44.280,00 zł brutto. 

16. Wydano Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/19 z dnia 15.10.2019 r. w sprawie nie 

skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 16/50 obręb Marcinowice. 

17. Ogłoszony został przetarg na dzień 23.12.19 r.  na sprzedaż działki niezabudowana nr 

16/74, AM-1, pow. 0,1307 ha w Marcinowicach przy. ul M. Konopnickiej. 

18. Ogłoszono sprzedaż 40 m3 drzewa z gatunku jesion oraz lipa wyciętych w parku przy 

szkole podstawowej w Strzelcach. 

19. Ogłoszono nabór wniosków w ramach programu usuwania folii rolniczej i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

 



 

 

IV    Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – 

ZAKRES PRAC 

 

 

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1. Przedstawiciele DUW  przeprowadzili weryfikację dróg z protokołu 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.    

2. Podpisano aneks do umowy na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z 

budżetu  Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.: „TWORZYJANÓW-STRZELCE 

droga dojazdowa do gruntów rolnych” (dotyczył terminu zakończenia robót  do 

29.10.2019r.. 

3. W dniu 20.11.2019r przedstawiciel Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD w 

Wałbrzychu odebrał zadanie inwestycyjne w ramach 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 do Powiatowego Biura Geodezji i  Katastru w Świdnicy na wypisy 

i wyrysy dla działek dróg gminnych i obrębów wsi (Wiry, Szczepanów, Tąpadła, Gruszów 

, Marcinowice), które objęte zostaną wnioskami na udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 

2020 r. 

5.  Zamontowano 2 znaki B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 

ponad 12 t) z tabliczką „nie dotyczy pojazdów i maszyn rolniczych” przy drodze gminnej 

dz. nr 517/2 dr w Strzelcach (droga od Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych do 

Tworzyjanowa).  

6. Na wniosek strony uzgodniono projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego dot. 

drogi gminnej nr 350 w Wirkach, drogi gminnej nr 99/3  w Chwałków oraz drogi gminnej 

nr 111735D w Marcinowicach, ul.Gajcego. 



7.  Sporządzono projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Świdnickiemu przez Gminę Marcinowice na realizację zadania  pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków  Etap I    w km 10+470 - 

13+426,99” oraz  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu przez 

Gminę Marcinowice na realizację zadania  pn. „Remont drogi powiatowej  nr 1990D na 

odcinku Jagodnik - Miłochów - Gogołów – Wirki ”. 

8.  Wydano zgodę dla PKP PLK S.A. na prawo dysponowania nieruchomością, tj. działka nr 

472/2, obręb Strzelce, gmina Marcinowice, na której będą prowadzone prace na przepuście 

zlokalizowanym w km 43,555 linii kolejowej nr 285 na okres prowadzenia inwestycji, tj. 

do 31.03.2021r. 

9. Podpisano jednostronnie umowę z dostawcą wyłonionym z przetargu (w ramach grupy 

Zakupowej Lubin) tj. z  Tauron Sprzedaż na dostawę energii elektrycznej na 2020 r. 

10.  Zaktualizowano dla Grupy Zakupowej Lubin wykaz wszystkich punktów poboru energii 

PPE w związku z wyłonieniem sprzedawcy energii elektrycznej na 2020r.  

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

działających punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek.  

12.  Bieżące sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków i 

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

drogowe, kamień itp.) 

 

➢ Z ZAKRESU: GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nowe  

i zmieniające –27 deklaracji 

2. Przygotowanie informacji o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych 

terminach – przekazano sołtysom i zamieszczono na stronie internetowej 

3. Przygotowanie informacji dotyczące zmiany harmonogramu odbioru odpadów 

wielkogabarytowych – informacje przekazano sołtysom i zamieszczono na stronie 

internetowej 

4. Zbieranie zgłoszeń od mieszkańców dotyczących posesji z których będą odbierane odpady 

wielkogabarytowe – przekazanie do ZOM Świdnica 

5. Regularne zgłoszenia do ZOM potrzeby wymiany i  dostarczania nowych pojemników, 

worków do segregacji – 31 zgłoszeń 

6. Przygotowanie informacji dotyczącej ilości osób segregujących śmieci na terenie gminy 

Marcinowice – odpowiedź na pismo wnioskującej osoby 



7. Analiza nowych zapisów ustawy  pod kątem aktualizacji regulaminu i wprowadzenia opłat 

od nowego roku 

8. Przygotowanie decyzji dotyczącej rozłożenia na raty zaległych opłat za gospodarowanie 

odpadami – 1 decyzja  

9. Współpraca przy przetargu dotyczącym Przebudowy drogi gminnej 111722D na odcinku 

od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce: 

− przygotowanie do publikacji ogłoszenia o postępowaniu dotyczącym  

− udział w otwarciu ofert  

− opracowywanie dokumentów związanych z realizacją przetargu  

10. Współpraca przy wprowadzaniu zmian do SIWZ, umowy i oferty dotyczących przetargu 

na „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Marcinowicach od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r” 

11. Bieżące sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków  

i faktur  

 

➢Z ZAKRESU: PLANOWANIE PRZESTRZENNE I 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

1.Przesłanie dokumentacji do uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tąpadła do: 

- Wojewody Dolnośląskiego 

- Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

- Zarządu Powiatu Świdnickiego 

- Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu 

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

- Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 

- Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

- Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

 

 2.Przesłanie dokumentacji do zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tąpadła do: 



- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

- Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

- Państwowego Powiatu Inspektora Sanitarnego 

- Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego 

- Starostwa Powiatowego 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

 

3.Przygotowanie 2 wstępnych podziałów działek w Tąpadłach –zaopiniowanie pozytywnie. 

4.Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

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

Tąpadła, Marcinowice, Chwałków, Krasków, Strzelce, Śmiałowice, Wiry. 

5.Przygotowanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki : Tąpadła, Wirki, Wiry, Szczepanów, Mysłaków, Marcinowice, Śmiałowice, Sady. 

6.Wpisanie wniosków do rejestru o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie w 

miejscowości Sady, Tąpadła, Wirki, Marcinowice. 

➢ Z ZAKRESU GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKALNA 

1.Przygotowanie umowy na wynajęcie świetlicy oraz wystawienie faktury w następujących 

miejscowościach : Biała, Tąpadła. 

2.Wystawienie FV za czynsz w lokalach mieszkalnych 

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

(energia elektryczna, dystrybucja –świetlice, boiska) 

 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

1. Wykonanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania - Klub Malucha w 

poszkolnym budynku w Wirach. 

2. Zlecone wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na zmianę pieca co oraz 

wykonanie instalacji cw. – budynek poszkolny w Wirach. 



3. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono Wykonawcę na wykonanie ogrodzenia wokół szkoły 

w Strzelcach. 

4. Zgłoszono do Tauron wniosku o usunięcie kolizji ( usunięcie słupa niskiego ciśnienia z trasy 

chodnika nowobudowanej drogi). 

5. Wykonanie kosztorysów na zarurowanie przydrożnego rowu w Kątkach. 

6. Zlecone prace przy remoncie drogi osiedlowej w Marcinowicach – ul .Mickiewicza 

7. Otwarcie ofert II  przetargu na drogę 111722D w Strzelcach. 

8. Wykonanie nowego przepustu na drodze gminnej w Chwałkowie. 

9. Odbiór drogi do gruntów rolnych Tworzyjanów – Strzelce. 

10. Zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na przeprojektowanie instalacji 

wentylacyjnej w remizie Tworzyjanów. 

11. Otwarcie ofert III przetargu na drogę 111722D w Strzelcach. 

 

➢ Z ZAKRESU: INNE 

1.Zlecenie wykonania kosztorysu tarcicy na dach w świetlicy wiejskiej w Tąpadłach. 

2.Zlecenie wykonania kosztorysu na szyby na przystanku w Kątkach. 

3.Przygotowanie zlecenia naprawy usterki pieca w świetlicy wiejskiej w Zebrzydowie. 

4.Przygotowanie zlecenia na położenie płytek w Świetlicy wiejskiej w Kątkach. 

5. Opisanie rachunków dotyczących palenia na świetlicach wiejskich 

 

 

 


