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Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

I. Kalendarz Wójta Gminy Marcinowice 

➢ 27 .09.2019 brałem udział w  III Sudeckim Kongresie Samorządowym w Lądku Zdroju. 

➢ 28.09.2019 uczestniczyłem w Jubileusz pożycia małżeńskiego Państwa Tymińskich, który 

odbył się Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy. 

➢ 30.09.2019 uczestniczyłem w Konferencji pn. ,, Rozwój terytorialny 2020+ '' . 

➢ 01.10.2019 spotkałem się z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących, tego dnia odbyłem 

również spotkanie z Zastępcą Wójta Gminy Świdnica Panem Bartłomiejem Strózik, Dyrektorką 

Szkoły Podstawowej w Strzelcach Panią Joanną Mazanką, Dyrektorką Szkoły Podstawowej w 

Marcinowicach Panią Beatą Golczewską a także z wykonawcą świetlicy w Strzelcach i 

Tworzyjanowie. W tym dniu odbył się odbiór chodnika w Białej, w którym uczestniczyłem.  

➢ 02.10.2019 wspólnie ze strażakami z gminnych jednostek pożarniczych uczestniczyłem w 

odbiorze Promes ,, Mały Strażak'' w Wałbrzychu. 

➢ 03.10.2019 brałem udział w Konferencji pt. "Perspektywy dla mieszkańców obszarów 

wiejskich".  

➢ 04.10.2019  dokonałem przeglądu realizowanych inwestycji na terenie gminy. 

➢ 05.10.2019 brałem udział w uroczystości  "Piękna Wieś Dolnośląska 2019". 

➢ 07.10.2019 uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Sygnatariuszy Sudety w Jaworze w celu 

omówienia postulatów Sygnatariuszy Sudety 2030, w sprawie zmiany zasad finansowania 

DFPR oraz poszerzenia Grupy Ekspertów ds. DSI 2030. 

➢ 08.10.2019 spotkałem się Dyrektorką Szkoły Podstawowej w Marcinowicach Panią Beatą 

Golczewską, wykonawcą zatoczki w Wirkach w sprawie realizowanej inwestycji. W tym dniu 

odbyła się również Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy. 

➢ 09.10.2019 w tym dniu spotkałem się z Dyrektorką Szkoły Podstawowej w Strzelcach Panią 

Joanną Mazanka w celu omówienia funkcjonowania placówki oświatowej. Tego dnia nastąpił 

również odbiór drogi w Strzelcach, w którym uczestniczył Wicemarszałek Województwa 

Dolnośląskiego Pan Marcin Gwóźdź.  

➢ 10.10.2019 w tym dniu dokonałem przeglądu dróg na terenie gminy, spotkałem się również z 

mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. 

➢ 11.10.2019 uczestniczyłem w spotkaniu z firmą Colas w sprawie realizowania inwestycji w 

miejscowości Tworzyjanów. W tym samym dniu uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w 

miejscowości Mysłaków, podczas którego odbył się wybór sołtysa wsi.  

➢ 12.10.2019  w miejscowości Wierzbna odbyło się  ,, Święto Dyni ‘, w którym uczestniczyłem.  



➢ 14.10.2019 tego dnia uczestniczyłem w uroczystości pt.,, Dzień Edukacji Narodowej’’ w Szkole 

Podstawowej w Strzelcach oraz w Szkole Podstawowej w Marcinowicach. Następnie odbyłem 

spotkanie z Prezesem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów oraz z 

Komendantem Komendy Powiatowej w Świdnicy. W tym samym dniu uczestniczyłem w 

spotkaniu dotyczącym ulicy Okrężnej w Marcinowicach.  

➢ 15.10.2019 tego dnia odbył się przegląd drogi w Strzelcach z udziałem Pana Janusza Stokłosy 

z geodezji wojewódzkiej , w którym uczestniczyłem. W tym dniu spotkałem się również z 

Presem Kopalni w Wirach. 

➢ 16.10.2019 spotkałem się z Prezesem Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Panem Jackiem 

Taratutą w sprawie realizowanych inwestycji. Tego dnia odbyłem spotkanie z Dyrektorką 

Publicznego Przedszkola w Marcinowicach Panią Iwoną Ryżak.   

➢ 17.10.2019 spotkałem się z kierownikiem projektu pt. ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na 

odcinku Wrocław Gł. –Świdnica Przedmieście wraz z linią 771 Świdnica Przedmieście -

Świdnica Miasto’’ w sprawie likwidacji przejazdów.  

➢ 18.10.2019 dokonałem przeglądu inwestycji na terenie gminy, spotkałem się również z 

mieszkańcami gminy w sprawach bieżących.  

➢ 19.10.2019 wspólnie z radnymi oraz uczniami uczestniczyłem we wspólnym sprzątaniu 

sosnówki. 

➢ 21.10.2019 uczestniczyłem w spotkaniu z konserwatorem zabytków w Wałbrzychu w celu 

omówienia prac konserwatorskich przy Szkole Podstawowej w Strzelcach. 

➢ 22.10.2019 uczestniczyłem w uroczystości,, Pasowanie na ucznia ‘’ w Szkole Podstawowej w 

Marcinowicach. W tym samym dniu spotkałem się z przedstawicielem firmy Colas w sprawie 

realizowania inwestycji. 

➢ 23.10.2019 spotkałem się z zastępcą kierownika budowy linii kolejowych. 

➢ 24.10.2019 w tym dniu odbył się  Konkurs Recytatorski "Wesoła Kokoszka" w Szkole 

Podstawowej w Marcinowicach, w którym brałem udział. Tego dnia uczestniczyłem również w 

XXXVII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,, Ślężanie- Lokalna Grupa Działania''. 

➢ 25.10.2019  odbyłem spotkania z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących.  

➢ 28.10.2019  uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie linii kolejowych  organizowanym przez 

Aglomerację Wałbrzyską.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 14.10.2019 podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie ul. Okrężnej w 

Marcinowicach realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z wykonawcą 

Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., 

2.  Wysłano pisma informacyjne dla mieszkańców-wnioskodawców o etapie 

zaawansowania projektu dotyczącego wymiany pieców (tzw. kominówka), 

3. Ostatecznie rozliczono projekt z 2018 r. pn. „Sąsiedzi nie tylko na mapie-poznajemy 

nasze lokalne walory”, 

4. Decyzją Euroregionu Komitetu Sterującego zatwierdzono do realizacji nowy projekt 

polsko-czeski na 2020 r. pn. „Gmina Marcinowice i Mikroregion Lazenski – wspólnym 

domem dla sąsiadów”, 

5. Przygotowywano dokumentację i stosowny wniosek o dofinansowanie zadania pn. 

„Klub Malucha w Wirach” (nabór do 13 listopada br.), 

6. Przygotowano wnioski o małe granty w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie” 

dla Strzelec (scena), Kątek (wiaty z siedziskami) i Białej (plac zabaw), 

7. Przygotowano dokumentację dotyczącą realizacji Funduszu Sołeckiego na 2020 rok, 

8. Rozliczano projekt grantowy „E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Marcinowice”,  

9. Rozliczono i zatwierdzono zadanie w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 

Rozwojowej „Zatoczka w Wirkach”, 

10. Zakończono program OSA w Strzelcach (siłownia zewnętrzna przy Szkole 

Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach) edycja 2019. 

 

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

zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: 

 

1. Wydano dwa jednorazowe i jedno stałe zezwolenie na sprzedaż alkoholu, 

2. Ogłoszono nabór na stanowiska Instruktorów do prowadzenia zajęć opiekuńczo-

wychowawczych z dziećmi w świetlicach środowiskowych znajdujących się na terenie 

gminy Marcinowice, 

3. Wykonano remont drugiej części posadzki w remizie OSP Marcinowice, 



4. Wykonano przegląd i naprawę urządzeń hydraulicznych LUKAS w jednostkach OSP 

Strzelce, Marcinowice i Tworzyjanów, 

5. Zlecono serwis samochodu pożarniczego Ford Transit użytkowanego w  OSP 

Tworzyjanów, 

6. Drużyny z jednostki OSP w Zebrzydowie wzięły udział w powiatowych zawodach 

sportowo-pożarniczych, 

7. Wypłacono ekwiwalent pieniężny dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych 

za III kwartał, 

8. Przyznano dotację celową z WFOŚiGW w ramach konkursu z programu „Mały 

Strażak” na zakup kamery termowizyjnej jednostkom OSP Marcinowice i Zebrzydów. 

Kwota dotacji to 36.810,00 zł, 

9. Zlecono przeprowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z dziećmi w klasach od 

V-VIII w Szkole Podstawowej w Marcinowicach; 

 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

1. Przygotowano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Marcinowice za rok 

szkolny 2018/2019, 

2. Wystąpiono do MEN z wnioskiem o zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy  

z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli,  

3. Wydawano decyzje Wójta Gminy Marcinowice w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników pracodawcom, którzy spełnili ustawowe wymagania, 

4. Uzupełniano bazę uczniów na temat realizacji przez nich obowiązku nauki, 

5. W dniu 14 października w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy 

Marcinowice odbyły się uroczyste apele i spotkania z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej,  

6. Decyzjami Wójta Gminy oraz na podstawie uchwały nr V/32/19 Rady Gminy Marcinowice z 

dnia 29 marca 2019 r. przyznano uprawnionym nauczycielom emerytom pomoc zdrowotną; 

 

 

ponadto:  

 

1.  W dniu 11 października 2019 r. podczas zebrania wiejskiego we wsi Mysłaków, 

wybrano nowego sołtysa i radę sołecką. Nowym sołtysem na najbliższe lata została Pani 

Beata Pater. 

 

 



 

 

➢ w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu RP: 

 

1. W dniu 13 października 2019 r. odbyły się wybory do Sejmu Rzeczypospolite Polskiej 

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie przebiegło sprawnie i bez zakłóceń, 

odnotowano frekwencję 58,16 %,. Lokale były otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. 

W okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wyborów sporządzono do 23 

września 2019 r. spis wyborców. Dokonano 84 wykreślenia, dopisano 25 osób, na dzień 

wyborów w spisie ujętych było 5.110 osób uprawnionych do głosowania. Złożono 3 

wnioski w sprawie głosowania na podstawie pełnomocnictw. Wydano 15 zaświadczeń 

o prawie do głosowania. 

Przyjmowano zgłoszenia, powołano oraz dokonywano zmian w składach obwodowych 

komisji wyborczych.  

W Gminie Marcinowice pracowało osiem Obwodowych Komisji Wyborczych. Ogółem 

do pracy w komisjach Komisarz Wyborczy powołał 63 osoby. Wszystkie uczestniczyły 

w pracach Komisji. Szkolenie kandydatów połączone z wyborem przewodniczących i 

zastępców odbyło się  

w dniu 7.10.2019 r. Przygotowano lokale wyborcze ze szczególnym uwzględnieniem 

lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Zapewnienie komisjom 

niezbędnych materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego, łączności itp. W trakcie 

wyborów pracowano na systemie Wsparcie Organów Wyborczych, który działał bez 

zarzutu. Środki finansowe przeznaczone na ww. zadanie rozliczono. 

 

III. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

 

1. Wydano 7 zaświadczeń o opłacie jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. 

2. W dniu 08.10.2019 r. podpisano akty notarialne na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanych:  

a. działka nr 88 o pow. 0,1892 ha obręb Zebrzydów oraz 1/3 udziału w działce nr 

82/2 o pow. 0,14 ha Zebrzydów. 

3. Na dzień 14.11.2019 r. ogłoszono następujące przetargi na sprzedaż:   



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

przyl. Leśnej ( staw cena wywoławcza 375.000,00 zł), 

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

jako działka nr 262, AM-1, o pow. 0,0723 ha obręb Biała, 

c. - działka nr 262, AM-1, o pow. 0,0723 ha obręb Biała. 

4. Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie 

uzgodnienia zezwolenia na wycięcie w obrębie pasa drogowego 8 szt. drzew z gat. lipa 

drobnolistna w Marcinowicach ( przy szkole podstawowej). 

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

obrębie boiska sportowego dz. nr 58/3 w Śmiałowicach 2 szt. suchych drzew z gat. 

jesion. 

6. Wydano następujące  pozwolenia na wycinkę drzew tj.  12 szt. z gat.  świerk w 

Szczepanowie, 1szt. z gat.  dąb szypułkowy (suchy) w Strzelcach,  1 szt. z gat. dąb 

(wiatrołom) w Białej, 4 szt. z gat. świerk w Marcinowicach, 2 szt. z gar. świerk w Białej, 

sporządzono 5 protokołów wizji lokalnej stanowiące podstawę do usunięcia 

wnioskowanych drzew. 

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

obrębie drogi gminnej dz. nr 360 i 168/16 w Marcinowicach następujących drzew z gat. 

topola 2 szt., z gat. jesion 1 szt., z gat. modrzew 1 szt., z gat. świerk 3 szt., z gat. brzoza 

3 szt., z gat. świerk 3 szt. w zamian za nasadzenia zastępcze. 

8. Numeracja porządkowa: wydano 2 zaświadczenie o nadaniu  numeracji  porządkowej 

w Marcinowicach. 

9. Wydano 4 decyzje Wójta Gminy zatwierdzające podział nieruchomości 

miejscowościach Marcinowice, Zebrzydów oraz Sady. 

10. Zakończono postępowanie o rozgraniczeniu nieruchomości w miejscowości 

Zebrzydów dz. 97/3 z dz. nr 96, 95/1, 149. 

11. Ochrona zwierząt: interwencja i pomoc weterynaryjna w sprawie  potrąconego koziołka 

w miejscowości Strzelce oraz  rannej sarny w miejscowości Tworzyjanów, ustalono 

właściciela  błąkającego się pieska na osiedlu  w Marcinowicach. 

12. Odebrano odpady z działki nr 146/1 w Tworzyjanowie – karta przekazania odpadów w 

dokumentach sprawy. 

13. Celem udzielenia Prokuraturze aktualnej informacji przeprowadzono kontrole 

składowiska odpadów na działkach nr 218/19 i 218/21 w obrębie wsi Zebrzydów i 

przekazano dokumenty w/w sprawie. 



14. Przekazano dokumentacje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska celem 

podpisania umowy o zwrot poniesionych nakładów dotyczących usuwania azbestu z 

terenu Gminy  Marcinowice. 

15. W dniu 14.10.2019 r. rozstrzygnięto przetarg na Konserwację potoku Wieprzówka w 

km. 0+000-1+500 w m. Wiry Mysłaków, gmina Marcinowice za kwotę 44.280,00 zł 

brutto. 

16. W dniu 14.10.2019 r. rozstrzygnięto przetarg na Konserwację rowu melioracyjnego w 

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

17. 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. 

18. Ogłoszony przetarg na dzień 18.10.br zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie 

wpłacił wadium na sprzedaż działki niezabudowana nr 16/74, AM-1, pow. 0,1307 ha,  

nr 146/4, AM-2, pow. 0,1005 ha, nr 146/12, AM-2, pow. 0,1258 ha i nr 146/3,AM-2, o 

pow. 0,0130 ha w Marcinowicach. 

19. W związku z otrzymaniem dotacji celowej  od Wojewody za II półrocze 2019 r. 

przekazano do referatu BF listę rolników uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego. 

 

IV. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES 

PRAC 

➢ z zakresu: planowanie przestrzenne i zagospodarowanie przestrzenne   

 

1. Prowadzeni procedury planistycznej dotyczącej zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Tąpadła.. 

2. Zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego niezbędnego dla ustalenia opłaty 

planistycznej dla działki w Stefanowicach. 

3. Wszczęcie postępowania na wniosek właściciela w sprawie ustalenia opłaty planistycznej 

dla działki w Śmiałowicach. 

4. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Tworzyjanowie –zaopiniowany 

pozytywnie. 



5. Przygotowanie wstępnego podziału działki w Śmiałowicach –zaopiniowanie 

pozytywnie. 

6. Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

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

7. Przygotowanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki : Tąpadła, Wirki, Wiry, Szczepanów, Mysłaków, Marcinowice, 

Śmiałowice. 

 

➢ z zakresu: gospodarka lokalowa i mieszkaniowa   

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

miejscowościach : Klecin, 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: inne 

1. Przygotowanie zlecenia na czyszczenie rowów na terenie Gminy Marcinowice. 

2. Przygotowani zlecenia na przetransportowanie frezowiny asfaltowej ze Strzegomia do 

Marcinowic. 

3. Przygotowanie zlecenia na wykonanie i montaż dwóch znaków   B-18(zakaz wjazdu 

pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 12t z tabliczką „nie dotyczy pojazdów i maszyn 

rolniczych” na nowo zrobionej drodze transportu rolnego Strzelce -Tworzyjanów. 

4. Spotkanie z kierownikiem projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku 

Wrocław Gł. –Świdnica Przedmieście wraz z linią 771 Świdnica Przedmieście -Świdnica 

Miasto w sprawie likwidacji przejazdów. 

5. Spotkanie z kierownikiem budowy  projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na 

odcinku Wrocław Gł. –Świdnica Przedmieście wraz z linią 771 Świdnica Przedmieście -

Świdnica Miasto w sprawie likwidacji przejazdów – omówienie postępów prac. 

➢        z zakresu: inwestycji 



 

1. Odbiór drogi „ Strzelce droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 

2. Spotkanie w sprawie okazania nowobudowanej drogi w Strzelcach. 

3. Spotkanie z Wykonawcą  zatoczki w Wirkach w/s.   

4. Spotkanie z projektantem odnośnie zmiany podłoża na boisku szkolnym w Strzelcach. 

5. Narada na budowie świetlic, sprawdzenie postępu prac. 

6. Ogłoszenie przetargu na drogę w Strzelcach. 

7. Spotkania z Wykonawcą, przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg  w/s drogi , 

ul.Okrężna-   Marcinowice. 

8. Zgłoszenie usunięcia kolizji – Tauron w  nowobudowanej drodze – Okrężna Marcinowice. 

9. Rozmowy z projektantem n/t przeprojektowania instalacji oddymowej  - remiza w 

Tworzyjanowie. 

10. Otwarcie ofert na przetarg droga 111722D – Strzelce. 

11. Ogłoszenie przetargu na śmieci- wykonanie podjazdu do posesji w Mysłakowice. 

 

 


