
  Marcinowice, 29 stycznia 2021r. 

SE.0057.1.2021 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 31 grudnia 2020r. do 29 stycznia 2021 r.  

 

 

I. SPOTKANIA 

1. Spotkanie z Prezesem Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych w sprawie współpracy 

gminy z kopalnią. 

2. Spotkanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie zagospodarowania terenu wokół 

świetlicy w Strzelcach i Tworzyjanowie.  

3. Spotkanie ze Starostą Świdnickim-Piotrem Fedorowiczem w sprawie inwestycji w roku 2021 

na terenie Gminy Marcinowice. 

4. Udział w Naradzie z Sołtysami, w celu podsumowania roku 2020 oraz współpracy sołectw na 

rok 2021. 

5. Spotkanie z Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Markiem Olesińskim w celu 

omówienia inwestycji drogowych w gminie. 

6. Spotkanie z Komendantem Gminnym Straży Pożarnej Arkadiuszem Kuligiem w sprawie 

funkcjonowania gminnych jednostek OSP.  

7. Spotkanie z redaktorem TVP 3 Wrocław Panem Janem Cezarym Kędzierskim, celem 

udzielenia wywiadu do programu,, Teraz Wieś’’ w sprawie współpracy gminy z Krajowym 

Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, dzięki której między innymi możliwa była 

budowa drogi w Kątkach. 

8. Spotkanie z Marszałkiem Grzegorzem Macko celem przedstawienia informacji na temat 

Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla subregionu wałbrzyskiego. 

9. Udział w wideokonferencji dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19 i dowozów seniorów 

do miejsc szczepień, organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy.  

10. Spotkanie z przedstawicielem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w celu omówienia 

inwestycji drogowych w miejscowości Zebrzydów.  

11. Uroczyste wręczenie nagrody-wyróżnienia w jubileuszowej XX edycji konkursu "Sposób na 

Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 

organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie dla mieszkańca gminy 

Pana Piotra Tańskiego z udziałem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza 



Macko oraz Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego – Izabelą Woronowicz. 

12. Spotkanie z Prezesem Zarządu sieci Tauron Nowe Technologie w sprawie nowych technologii. 

13. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące programu ,,Odnowa Dolnośląskiej Wsi’’  

14. Udział w webinarium ,, Fundusze Europejskie- nabory wniosków w 2021 roku''. 

15. Spotkanie z Prezesem Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Strzelcach. 

 

 

 

 

W uwagi na panującą sytuację epidemiczną, Urząd Gminy ograniczył przyjmowanie 

bezpośrednie petentów. Bezpośrednia obsługa Interesanta odbywa się wyłącznie w sprawach 

pilnych, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu z właściwym referatem. Przyjmowanie 

Interesantów przez Wójta Gminy odbywa się w sposób zdalny, za pomocą środków 

komunikacji  elektronicznej. 

 

 

 

II. ZARZĄDZENIA 

1. Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie 

informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla podległych jednostek 

zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021. 

2. Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia 

planu finansowego Urzędu Gminy Marcinowice na 2021 r.  

3. Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia 

planu finansowego wykonywanego budżetu Gminy Marcinowice na 2021r. 

4. Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. 

5. Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie 

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnym w publicznych 

szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Marcinowice na rok 2021/2022. 



6. Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie 

dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

7. Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie 

powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza 

Spisowe.  

8. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia  19 stycznia 2021r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. 

9. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie 

powołania koordynatora gminnego do spraw organizacji transportu do punktu szczepień. 

 

 

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. powołano Zarządzeniem Wójta  koordynatora to spraw transportu na szczepienie przeciw 

covid-19 

2. sporządzono załączniki do Planu Przeciwpowodziowego 

3. sporządzono ankietę NKPPO dot. Spraw obronnych 

4. trwają prace związane z wyliczaniem całorocznej opłaty dla przedsiębiorców za zezwolenie 

na sprzedaż alkoholu 

 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

 

1. przygotowano dokumentację związaną z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w 2021 

roku 

2. dokonano analizy i sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Marcinowice za 2020 rok 

3. zgłoszenia szkół do programu Umiem pływać I etap 2021  

4. rozliczono środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników za 2020 rok 

5. przygotowano harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu 

uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w 



publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok 

szkolny 2021/2022  

6. zweryfikowano dane zgromadzone w Systemie Informacji Oświatowej, które będą 

wykorzystywane do kalkulacji oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok 

 

 

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

 

1. Wdrożono platformę zakupową Logintrade do elektronizacji zamówień publicznych 

2. Przygotowano i opublikowano dwa postępowania o zamówienie publiczne:  

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

− GK.271.2.2021 Zagospodarowanie przestrzeni wokół  świetlic wiejskich  w Strzelcach i 

Tworzyjanowie 

3. Odnowiono polisę ubezpieczeniową dotyczącą mienia gminy na 2021 r. 

4. Przygotowano i zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Harmonogramu 

postępowań o zamówienia publiczne na 2021 r. 

5. Przygotowano dokumenty dotyczące dotacji w ramach programu MALUCH+2021 

6. Opracowano odpowiedzi na pismo firmy KRIBUD dotyczące zatrzymania wadium w 

postępowaniu  

7. Przygotowano i opublikowano ogłoszenia o konkursach NGO w 2021 r. 

 

➢ z zakresu informatyzacji: 

 

1. Trwa przekazywanie laptopów w formie darowizny dla mieszkańców gminy Marcinowice w 

związku z zakończeniem projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion 

w Gminie Marcinowice". Obecnie ok 70% uczestników projektu podpisało umowy 

2. Zakupiono oraz zainstalowano nowe oprogramowanie Antywirusowe na wszystkich stacjach 

roboczych oraz serwerach w Urzędzie Gminy 

3. Sporządzono oraz przesłano do GUS Sprawozdanie w zakresie wykorzystania technologii 

informacyjno-telekomunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej (SSI-03) 

4. Dokonano drobnej modyfikacji strony internetowej www.marcinowice.pl polegającej na 

dostosowaniu do norm zgodnych z WCAG 2.1. 

 



IV. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

1. Przeprowadzono wizję lokalną wraz z radną oraz policją w sprawie spalania odpadów w 

przewodach kominowych na terenie miejscowości Sady 

2. Rozpoczęto procedury dot. składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

3. Rozpoczęto przygotowywanie do aktualizacji Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy 

Marcinowice. 

4. Wystosowano pismo dot. opinii w sprawie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele 

poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby. 

5. Wystosowano pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew przy 

drodze gminnej w miejscowości Wirki. 

6. Wystosowano pismo do KOWR w sprawie popytu wśród miejscowych rolników 

indywidualnych na grunty rolne położone na terenie Gminy Marcinowice będących własnością 

KOWR. 

7. Wystosowano pismo do SANBET FABRYKA BETONU  dot. robót strzałowych na terenie 

kopalni Gola Świdnicka  

8. Rozpoczęto przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego. 

9. Wystosowano kolejne pismo w sprawie dot. rozbiórki garażu wykonanego z azbestu na dz.239 

obręb Marcinowice.  

10. Zawarto nową umowę dzierżawy na część dz.30/17 w miejscowości Marcinowice.  

11. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew tj.  3 szt. z gat. dąb, 6 szt. z gat. brzoza,  

  2 szt. a gat. wierzba,  2 szt. z gat. jesion,  4 szt. z gat. lipa , 13 szt. z gat. świerk,  we wsiach:  , 

Szczepanów, Marcinowice, Strzelce, Mysłaków, Zebrzydów sporządzono 11 protokołów wizji 

lokalnej stanowiące podstawę do usunięcia wnioskowanych drzew. 

12. Wydano decyzje  na  wycięcie 186 szt. drzew, położonych w obrębie działki nr 59/1, obręb 

Chwałków dla Kopalni i Hurtowni Granitu „SKALIMEX-GRANTIN” Sp. z.o.o. z siedzibą przy 

ul. Chwałkowskiej 23, 55-050 Sobótka na usunięcie części drzew. 

13. Wydano 3 decyzje Wójta Gminy zatwierdzającą podział nieruchomości miejscowości Kątki, 

Strzelce i Tworzyjanów. 

14. Zlecono wycenę działek w miejscowości Wirki oraz okazanie granic dziełek należących do 

Gminy Marcinowice w następujących miejscowościach: Wirki, Kątki, Mysłaków, Tworzyjanów 



V. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES  

 

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1. Uzgodnienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego w sprawie: 

    - wyczyszczenia rowu przy posesji nr 30 w Wirkach - przy drodze powiatowej nr 1990D, 

    - wyskarpowania rowu w miejscowości Wiry (od posesji 11 do 17A) – przy drodze powiatowej nr 

1990D, 

    - naprawienie i udrożnienie przepustu odwadniającego przy drodze powiatowej nr 1994D                                      

w miejscowości Biała 

    Bieżące sprawy: 

    - Fundusz Sołecki – rozpoczęcie i bieżąca realizacja zleceń w ramach funduszu sołeckiego na 2021  

rok. 

    - 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, znaki drogowe, itp.) 

     - Przygotowanie umowy na eksploatację oświetlenia ulicznego na 2021 rok. 

 

➢ Z ZAKRESU:PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE 

 

1. Przygotowanie wstępnych podziałów działek w Zebrzydów – zaopiniowanie pozytywnie. 

2. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Tąpadłach – zaopiniowanie pozytywnie. 

3. Analiza możliwości powstania nowo wydzielonych działek zgodnie z zapisami miejscowego    

planu w miejscowości Zebrzydów, Tąpadła, Wirki. 

4.  Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek w następujących miejscowościach: Sady, Zebrzydów, Szczepanów, Marcinowice, 

Tąpadła, Gola, Wiry, Chwałków. 

5.    Przygotowanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla      

działki : Chwałków, Tąpadła, Szczepanów, Mysłaków, Zebrzydów, Wirki. 

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

Mysłaków, Marcinowice, Biała. 



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

podziału. 

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

 

      

➢ 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. 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, odbiór 

odpadów wielkogabarytowych, Sady utrudniony przejazd. 

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

systemie. 

7. Przygotowania umowy i dokumentacji do przetargu w sprawie odbioru odpadów 

komunalnych na rok 2021/2022. 

8. Przygotowanie umowy na odbiór odpadów komunalnych z wolnej ręki na okres dwóch 

miesięcy. 

9. Przygotowanie umowy na wykonanie analizy i sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi. 



10. Przygotowanie umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów 

medycznych z terenu Gminy Marcinowice (EMKA). 

 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

 

1. Rozliczenie faktur za końcowy etap prac budowlanych oraz za dostawę I, II i III części 

wyposażenia do pomieszczeń Klubu Malucha w Wirach.  

2. Ogłoszenie dwóch zapytań ofertowych na dostawę IV części wyposażenia (RTV, AGD) oraz 

dostosowanie placu zabaw.  

3. Zakończenie i rozliczenie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od 

drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce”. 

4. Sporządzenie dokumentacji do przetargu: WIRY - droga dojazdowa do gruntów rolnych i 

Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie. 

5. Rozpoczęcie oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektu tzw. 

„Kominówka”. Wezwania do uzupełnień mieszkańców. 

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

informacji petentom). 

7. Rozliczenie wniosku o dotacje Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy w 

Marcinowicach 

8. Uzgodnienia z UMWD dot. kolejnego etapu kanalizowania miejscowości Strzelce. 

9. Wniosek o płatność oraz uzupełnienia Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie 

Marcinowice 

10. Rozpoznania cenowe dot. dróg Wirki (k. Orlika), Wiry , Myslaków. 

 

➢ Z ZAKRESU: INNE 

1. Zlecenie kalibracji i wektoryzacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

fragmentacja uchwały dot. miejscowości Białej. 

2. Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych dot. zadania pn. „Utworzenie Klubu 

Malucha  w Wirach” (pod plac zabaw). 

3. Zlecenie dodatkowych prac drogowych na skrzyżowaniu ulic W. Szymborskiej i W. 

Broniewskiego w Marcinowicach. 

4. Wydawanie zgody na wejście na teren gminy 3 szt. 

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


5. Uzgodnienia planu organizacji ruch Strzelce i Szczepanów 

6. Nadanie numerów porządkowych  3 szt 

7. Pisma dotyczące przyłączeń do sieci wodnej i kanalizacyjnej. 

8. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – weryfikacja dokumentu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 


