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Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 29 listopada 2022 do 28 grudnia  2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie od dnia 29 listopada 2022r. do dnia 28 grudnia 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. 

 

- realizowanych inwestycji w poszczególnych miejscowościach 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

- zakupu działek budowlanych oraz inwestycyjnych na terenie gminy 

- inwestycji realizowanych przez mieszkańców, w tym : budowy dróg dojazdowych do posesji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. SPOTKANIA 

   

1. Spotkanie z przedstawicielami inwestycji Stacji Uzdatniania Wody. Spotkanie dotyczyło 

trwających prac związanych ze zmianą stacji. 

2. Spotkanie z prezes Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych oraz przedstawicielem kopalni 

w Wirach. 

3. Spotkanie w Starostwie  Powiatowym w sprawie Klastra Świdnickiej Energii Odnawialnej. 

4. Udział w posiedzeniu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, podczas którego zostało podpisane 

porozumienie na kolejne lata pracy aglomeracji. 

5. Udział w uroczystościach Barbórkowych,organizowanych przez Gminę Marcinowice oraz 

Gminę Sobótka.  

6. Udział w uroczystości wręczenia nagród w konkursie,,Piękna Wieś Dolnośląska 2022’’  

7. Spotkanie z producentami produktu lokalnego z  terenu gminy oraz przedstawicielami 

Lokalnej  Grupy Działania w  celu omówienia wydania folderu promującego producentów. 

8. Udział w Gali 25-lecia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

9. Udział w uroczystościach otwarcia strażnicy w Niemczy. 

10. Udział w przeglądzie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych, organizowanych przez 

Sołectwo Strzelce. 

11. Uroczyste spotkanie z Jubilatami z terenu gminy oraz zastępcą kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego, w celu wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.  

12. Udział w posiedzeniu ZIT AW . Podczas posiedzenia omawiana była nowa perspektywa 

finansowa na kolejne lata.  

13. Udział w uroczystości rozdania nagród w konkursie,, Tajemniczy Świat Ślężańskich 

Kopalń’’. 

 

 

 

 

 

 



II. Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich i Oświaty  

 w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

1. Przy współpracy z dyrektorem Publicznego Przedszkola w Marcinowicach podjęto 

działania związane z rozliczeniem udzielonego w 2022 roku wsparcia w ramach programu 

wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

2. 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). 

3. 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. 

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

5. Podpisano aneksy do umów zawartych z rodzicami zapewniającymi dowóz dzieci 

niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli, ośrodków . 

6. Rozliczono wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2022. 

7. Rozliczono wykorzystanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2022 roku. 

8. Rozliczono przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”. 

9. Przekazano sprawozdanie z udzielonego Gminie Marcinowice wsparcia za 2022 rok w 

ramach programu Laboratoria Przyszłości. 

10. Dokonano weryfikacji danych zgromadzonych w SIO w odniesieniu do liczby uczniów i 

nauczycieli, które będą wykorzystywane do kalkulacji części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2023. 

11. Przekazano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informację na temat zapewnienia 

uczniom w szkołach gorącego posiłku. 

12. Przekazano do lidera raport rozliczeniowy pracy ASPE „Asystent ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”.  

 

 



 w ramach zadań realizowanych z zakresu zamówień publicznych: 

1. Przygotowanie dokumentacji, zamieszczenie dokumentacji na platformie zakupowej 

postępowania GK.271.23.2022 Przebudowa drogi nr 111734D w miejscowości Wirki. 

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  

 GK.271.22.2022 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Marcinowice 

 GK.271.23.2022 Przebudowa drogi nr 111734D w miejscowości Wirki 

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

Marcinowice” – umowa, wniosek o płatność, współpraca ze szkołami – korekta wniosku, 

zmiany harmonogramów zajęć. 

4. Rozliczenie projektu grantowego  „Granty PPGR” – złożenie wniosku końcowego wraz 

z dokumentami finansowymi. 

 

 w ramach zadań realizowanych w zakresie zarządzania kryzysowego i straży 

pożarnych: 

 

1. Wydanie dwóch jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

2. Przeprowadzono czterodniowy wojewódzki trening SWO w dniach od 6-9.12.2022r.  

3. Sporządzono sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pomocy 

dla uchodźców z Ukrainy. 

4. Zlecono wykonanie serwisów rocznych samochodów pożarniczych Volvo użytkowanych 

w OSP Marcinowice i Tworzyjanów. 

 

 

 

 

 

 



III. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

 

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

Powietrze. 

2. W dniu 25.11.2022 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej dotyczącą dotacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest w Gminie Marcinowice”. 

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

4. Skierowano wniosek do Starosty w Świdnicy na przedwczesny wyrąb drzewostanu na dz. 

nr 196, 193/1 w m. Sady drzew z gat. olcha, wierzba.  

5. Przekazano zgodnie z kompetencjami wniosek o wycięcie drzew stwarzających zagrożenie 

do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, tj. 3 szt. drzew rosnących w pasie drogowym 

drogi powiatowej w Zebrzydowie. 

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

jesion, 1 szt. z gat. dąb we wsi Klecin, 2 szt. z gat. topola, 8 szt. z gat. topola we wsi 

Tworzyjanów. 

7. Wydano decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki nr52 obręb Gruszów polegający 

na wydzieleniu nowych działek nr 52/1, 52/2: działki nr 485 obręb Tąpadła polegający na 

wydzieleniu nowych działek nr 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5; działki nr 100/1 obręb 

Biała polegający na wydzieleniu nowych działek nr 100/3, 100/4, 100/5, 100/6,; działki nr 

62/23 obręb Śmiałowice polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 62/24, 62/25; . 

działki nr 333/1, 333/2 obręb Szczepanów polegający na wydzieleniu  nowych działek nr 

404, 405 . 

8. Podpisano porozumienie dotyczące nieodpłatnego przejęcia przez Gminę dwóch działek na 

poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Biała. 

9. Zakończono wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców Gminy Marcinowice,  

wypłaconych zostało 1464 sztuk  na łączna kwotę 43 920 00 zł stan na dzień 23.12.2022 r. 

10. Zakończono  wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania 

niektórych źródeł ciepła (pellet, olej opałowy, drewno kawałkowe, biomasa, gaz LPG). 

Złożono 288 szt. wniosków oraz wypłaconych zostało 196 szt. stan na dzień 23.12.2022 r.  

11. Od dnia 01.12.2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Złożono 

29 sztuk wniosków. 

12. Od dnia przyjmowane są wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego przez 

gospodarstwo domowe.   



13. W dniu 16.12.2022 r. uczestnictwo w webinarium dla gmin – Program Priorytetowy Ciepłe 

Mieszkanie, nowości w Programie Priorytetowym Mój Prąd 4.0 od dnia 15.12.2022r. 

14. W dniu 28.12.2022 r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 


