
  Marcinowice, 28 listopad 2022r. 

SE.0057.7.2022 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 11 października 2022 do 28 listopada 2022 r.  

 

 

W okresie od dnia 11 października  2022 r. do dnia 28 listopada 2022 r. nadzorowałem realizację 

budżetu Gminy, kierowałem bieżącymi inwestycjami na terenie gminy, rozstrzygałem sprawy 

należące do moich kompetencji, wynikających z przepisów prawa.  

 

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

mieszkańcami gminy, które dotyczyły m.in. 

 

 

- wniosków na dodatek węglowy oraz dodatek do innych źródeł ciepła 

- realizowanych inwestycji w poszczególnych miejscowościach 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

- zakupu działek budowlanych oraz inwestycyjnych na terenie gminy 

- budowy dróg gminnych, wewnętrznych oraz transportu rolnego 

 

I. SPOTKANIA   

1. Udział w radzie budowy inwestycji drogowej na ulicach Konopnickiej, Mickiewicza i 

Gajcego w Marcinowicach. Inwestycja powstaje w ramach Programu Inwestycji 

Strategicznych. Podczas spotkania rozmawiano i analizowano postępy prac na ulicach 

Konopnickiej, Mickiewicza i Gajcego w Marcinowicach.  

2. Spotkanie z przedstawicielami Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w sprawie  przejścia 

dla pieszych w miejscowości Wiry.  

3. Spotkanie z wykonawcom odpowiedzialnym za modernizację cieków wodnych w 

miejscowościach: Tworzyjanów, Wirki i Sady. Spotkanie dotyczyło realizacji inwestycji. 

Całkowita wartość zadania wyniesie 2 646 960 zł, z czego kwota 2 307 750 zł (87%) to 



dofinansowanie pozyskane przez Gminę Marcinowice z Programu Inwestycji Strategicznych 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.  

 

4. Spotkanie z Dyrektorem Kopalni Chwałków Panem Tomaszem Starzykiewiczem w sprawie 

współpracy.  

5. Spotkanie z mieszkańcami ulicy Konopnickiej w sprawie praz związanych z budową drogi 

oraz  chodników. 

6. Spotkanie z projektantem w sprawie budowy budynków użyteczności publicznej. 

7. Spotkanie z przedstawicielami Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w sprawie 

zagospodarowania terenu przy kościele w Marcinowicach.  

8. Spotkanie z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej w Świdnicy w sprawie przejęcia 

drogi na ulicy. Staffa. 

9. Spotkanie z prezes Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach w sprawie budowy 

nowej stacji uzdatniania wody. Środki na zadanie w wysokości 4,2 mln zł zostały pozyskane 

na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

10. Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie dystrybucji węgla na terenie gminy. 

11. Spotkanie z przedstawicielem firmy Poltor w sprawie możliwości składowania węgla na 

terenie firmy. 

12. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego ws podpisania umowy z Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji. 

13. Spotkanie z Prezesem Zakładu Oczyszczania Miasta w sprawie nowych warunków umowy 

na odbiór śmieci z terenu gminy. 

14. Spotkanie z Prezesem Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych w sprawie 

przekazania nieodpłatnie obeliska, na potrzeby utworzenia miejsca poświęconemu rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę.   

15. Udział w podpisaniu umowy z wykonawcą firmy Wit-Bruk. Umowa dotyczyła przebudowy 

drogi do dawnego PGR-u w Szczepanowie. Na to zadanie Gmina Marcinowice otrzymała od 

KOWR bezzwrotną pomoc finansową  w kwocie 402 288,35 zł. 

16. Spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w sprawie organizacji Barbórki. 

17. Spotkanie z właścicielami firm transportowo- spedycyjnych w sprawie współpracy przy 

dystrybucji węgla. 

18. Spotkanie z mieszkańcami wsi Stefanowice oraz Klecin w sprawie drogi gminnej Nr 120. 

19. Udział w Naradzie z Sołtysami. Podczas narady poruszane były sprawy bieżące 

poszczególnych miejscowości oraz dodatku węglowego i dystrybucji węgla. 



20. Udział w uroczystym odbiorze promes na zakup sprzętu i wyposażenie dla Ochotniczych 

straży Pożarnych z terenu gminy. Jednostki otrzymały dofinansowanie z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 71 401 zł. OSP Marcinowice– 

11 000 zł, OSP Mysłaków- 9101 zł ,OSP Strzelce– 16 300 zł, OSP Śmiałowice– 10 000 zł,OSP 

Tworzyjanów – 12 500 zł, OSP Zebrzydów– 12 500 zł 

21. Spotkanie z przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych w sprawie budowy chodnika na 

ulicy kolejowej.  

22. Spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 

chodników i zatok autobusowych w Szczepanowie oraz Marcinowicach. 

23. Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie podpisania umowy na dystrybucję oraz 

zakup węgla po preferencyjnych cenach.  

24. Udział w konferencji,, Dolny Śląsk’’  

25. Udział w XII Kongresie Odnowy Wsi. 

26. Udział w uroczystości z okazji 800 lecia wsi Ciepłowody.  

27. Udział w międzyszkolnym konkursie Recytatorskim ,, Wesoła Kokoszka’’ organizowanym 

w szkole Podstawowej w Marcinowicach. 

28. Spotkanie z Prymusami szkół z terenu gminy, celem przekazania gratulacji w związku z 

otrzymaniem wyróżnienia.  

29. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego ws podpisania umowy z Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji.  

30. Udział w uroczystościach z okazji 11 listopada. Wydarzenie było okazją do uroczystego 

wciągnięcia flagi na maszt i odsłonięcia pamiątkowej tablicy na gminnym skwerze w 

Marcinowicach.  

31. Udział w III Dolnośląskim Forum Gospodarczym w Zagórzu Ślaskim.  

32. Udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez GDDKiA w sprawie przebiegu 

drogi ekspresowej S5 i autostrady A4. 

33. Udział w turnieju halówkowym,, Sport dla wszystkich, wyrównanie szans’’ organizowanym 

dla dzieci z terenu Gminy Marcinowice oraz gmin ościennych.  

 

 

 

 

 



II. Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty – ZAKRES PRAC  

 

 w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: 

1.  Wydano dwa jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

2.  Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych dla strażaków OSP z  

Gminy Marcinowice. 

3.  Sporządzono umowy pomiędzy Gminą Marcinowice a jednostkami OSP dot. działalności   na 

terenie Gminny Marcinowice. 

4.  W ramach pomocy finansowej, złożono wniosek do DUW o zwrot kosztów z „ Funduszu 

Pomocy” na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy. 

5.  Przeprowadzono dwa treningi Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Stałego dyżuru w 

dniach: 09.11.2022 r. oraz  17.11.2022 r.   

 

 w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

1. Przygotowano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022  

2. Złożono do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o udzielenie wsparcia w latach 2022-2025 w 

ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025 dla Szkół Podstawowych w Marcinowicach i Strzelcach  

3. Przekazywano sprawozdania w obszarze OP-3 „Liczba nowych miejsc opieki utworzonych 

dla dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa” (dot. dzieci do lat 3) 

4. Przesłano pismo do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w sprawie akcesu Gminy 

Marcinowice dot. przystąpienia w roku 2023 do szkolnych projektów sportowych 

5. Przekazano szkołom dodatkowe środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań 

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami 

będącymi obywatelami Ukrainy 

6. Podpisano aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2023/2023 

7. Realizowano zadania wynikające z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników (w tym wydawanie decyzji) 

8. W dniu 08 listopada br. odbyła się narada Wójta Gminy z sołtysami  

9. Udzielano odpowiedzi na pisma wpływające do Biura Rady 



10. Przyjęto zgłoszenia ze szkół podstawowych w Marcinowicach i Strzelcach dot. realizacji 

piątej edycji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w roku szkolnym 2022/2023 

w klasach VII i VIII   

11. Wydano decyzje w sprawie udzieleniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w oparciu o 

uchwałę Rady Gminy Marcinowice  

12. Dokonano weryfikacji danych zgromadzonych w SIO w odniesieniu do dzieci w wieku 2,5-5 

lat, które są wykorzystywane do podziału dotacji celowej z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 roku 

13. Przekazano do Archiwum Państwowego Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim akta 

rzemieślników z lat 1945-1989 

 

 w ramach zadań realizowanych z zakresu zamówień publicznych: 

1. Przygotowanie dokumentacji, zamieszczenie dokumentacji na platformie zakupowej 

postepowania: 

 GK.271.21.2022 Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice” -  

„Przebudowa  drogi powiatowej nr 2879D w miejscowości Zebrzydów w zakresie budowy 

chodnika 

 GK.271.22.2022 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice 

2. Badanie ofert, badanie dokumentów, wybór ofert, zamieszczanie informacji w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, opracowanie protokołów: 

 GK.271.20.2022 Przebudowa dróg do budynków mieszkalnych po byłym PGR  

w miejscowości Szczepanów, gm. Marcinowice, powiat świdnicki, na dz. 341, 342, 200/41 

3. Działania w zakresie projektu EFS „Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół w Gminie 

Marcinowice” – umowa, wniosek o płatność, współpraca ze szkołami – uzupełnienie bazy 

beneficjentów bezpośrednich, sprawozdanie z częściowej realizacji projektu, przygotowanie 

wniosku o zmianę. 

4. Działania w zakresie ubezpieczeń: 

a) przygotowanie dokumentów do ubezpieczenia majątku gminy na 2023 r. 

5. Działania w zakresie NGO: 

a) Konsultacje „Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi 

 i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”  

i przygotowanie uchwały o przyjęciu Programu 

b) przeprowadzenie procedury konkursowej i podpisanie umowy na realizację zadania  

z zakresu: 



 działalności na rzecz dzieci i młodzieży pod nazwą „Z Gminą Marcinowice odkrywamy Starą 

Kopalnię”– Fundacja MarsJaiTy u Małgorzaty 

 z zakresu działalności na rzecz promocji walorów turystycznych Gminy pod nazwą 

„Promocja Ślężańskiego produktu lokalnego z obszaru Gminy Marcinowice” - 

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 

 

III.      Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

1. Wypełniono i wysłano 3 wnioski dot. dofinansowania wymiany pieca z programu Czyste Po-

wietrze oraz 3 wnioski o płatność. 

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. W związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody za II półrocze 2022 r. przekazano 

do referatu BF listę rolników uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego. 

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

5. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu utrzymało w mocy wydaną decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu ko-

paliny: granitu ze złoża "Pagórki Zachodnie" metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów 

wybuchowych na terenie działki 180/2 obręb Chwałków. 

6. Ochrona zwierząt – udzielono opieki weterynaryjnej bezpańskiemu pieskowi we wsi Wiry 

oraz przekazano bezdomne zwierzę do schroniska „Azyl” w Dzierżoniowie. 

7. Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację w wysokości 20 200 zł na bieżącą konserwację 

rowu R-D29 dz. nr 339 o długości 0,380 km w m. Marcinowice. 

8. Kontynuowane jest czyszczenie i konserwacja cieku Czarna Woda w m. Strzelce. Termin za-

kończenia prac planowany jest na koniec listopada. 

9. Skierowano wniosek do Starosty w Świdnicy na wycięcie drzew na dz. nr 193/1 w m. Sady 

drzew z gat. olcha , wierzba, brzoza. 

10. Wydano decyzję dla Starosty Powiatu Świdnickiego na wycięcie drzew rosnących na rowie 

dz. nr 144 w m. Śmiałowice drzew z gat. dąb oraz modrzew. Łącznie 6 szt. 

11. Wydano decyzję dla Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego po uzgodnieniu z RDOŚ na 

wycięcie 9 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 35 na odcinku Marci-

nowice-Tworzyjanów 



12. Wydano decyzję na wycięcie 7 szt. drzew z gatunku klon w Marcinowicach w zamian za 

nasadzenia zastępcze. 

13. Wydano zgodę na przywrócenie do rolniczego użytkowania 2 działek w m. Tąpadła. 

14. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew, tj.: 8 szt. z gat. świerk we wsi Wiry, 3 

szt. z gat. jesion we wsi Śmiałowice, 1 szt. z gat. świerk we wsi Klecin, 2 szt. z gat. jesion 

oraz 1 szt. z gat. dąb we wsi Klecin, 29 szt. z gat. świerk we wsi Gruszów, 1 szt. z gat. dąb we 

wsi Chwałków, 9 szt. z gat. brzozy we wsi Biała, 2 szt. z gat. jodła we wsi Biała, 2 szt. z gat. 

świerk  we wsi Kątki, 1 szt. z gat. sosna we wsi Szczepanów. 

15. Wydano decyzję dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Marcinowicach przy ul. Sportowej 7 na 

wycięcie 12 szt. drzew z gat. topola euroamerykańska. 

16. Wydano decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki nr 16/14 obręb Marcinowice pole-

gający na wydzieleniu nowych działek nr 16/78, 16/79, 16/80, 16/81, 16/82, 16/83, 16/84, 

16/85, 16/86: działki nr 205 obręb Wirki polegający na wydzieleniu nowych działek nr 205/1, 

205/2, 205/3; działki nr 67/17 obręb Krasków polegający na wydzieleniu nowych działek nr 

67/18, 67/19,; działki nr 83/1 obręb Biała polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 83/6, 

83/7. 

17. Kontynuowane jest postępowanie zmierzające do wydania decyzji nakazującej usunięcie od-

padów w Marcinowicach. 

18. W dniu 04.11.2022 r. podpisano trójstronną umowę z wykonawcą firmą „Stoneco” na reali-

zację zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie cieku Czarna Woda w m. Strzelce” oraz prze-

kazano protokół placu budowy.  

19. W dniu 22.11.2022 r. uczestnictwo w webinarium dla gmin - dodatki na węgiel, pelet i inne. 

20. Od dnia 18.08.2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Złożono 1848 

szt. wniosków oraz wypłaconych zostało 1334 szt. stan na dzień 24.11.2022 r. 

21. Od dnia 21.09.2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domo-

wych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet, olej opałowy, drewno kawał-

kowe, biomasa, gaz LPG). Złożono 288 szt. wniosków oraz wypłaconych zostało 196 szt. stan 

na dzień 24.11.2022 r.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


