Marcinowice, 30 grudnia 2020r.
SE.0057.7.2020

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 27 listopada do 30 grudnia 2020 r.

I.
1.

SPOTKANIA
Spotkanie z przedstawicielem firmy ZOM Świdnica w sprawie odbioru odpadów komunalnych na
terenie gminy w roku 2021.

2.

Spotkanie w formie wideokonferencji przedstawicieli Aglomeracji Świdnickiej.

3.

Podpisanie umowy w Urzędzie Wojewódzkim na zagospodarowanie terenu przy świetlicy
wiejskiej w Strzelcach oraz w Tworzyjanowie.

4.

Odbiór z udziałem wicemarszałka Grzegorza Macko,

realizowanych inwestycji t.j. droga

transportu rolnego Biała-Szczepanów oraz chodnik i oświetlenie w Kątkach współfinansowanych
ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej.
5.

Udział w komisji wyjazdowej w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych.

6.

Spotkanie z Szefem KPRM - Ministrem Michałem Dworczykiem oraz Wiceministrem Klimatu
Ireneuszem Zyską w celu podpisania porozumienia o dalszej współpracy a także deklaracji
dalszego wsparcia dla Gminy Marcinowice.

7.

Udział w odbiorze technicznym oraz w naradzie budowlanej dotyczącej kanalizacji w Strzelcach.

8.

Spotkanie na ternie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłakowie w sprawie remontu
budynku.

9.

Spotkanie z OSP Mysłaków oraz z OSP Marcinowice w sprawie funkcjonowania jednostek na
terenie Gminy.

10. Spotkanie z przedstawicielami Polskich Kopalni Granitu, oddział Chwałków.
11. Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska -Grzegorzem Grzegorzewiczem w
sprawie współpracy na rzecz rozwoju powiatu Świdnickiego.
12. Spotkanie z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Tomaszem Krzeszowcem w
sprawie remontu działki znajdującej się w Kątkach, przekazanej przez KOWR na rzecz Gminy
Marcinowice.
13. Spotkanie z właścicielem firmy Sanbet Fabryka Betonu, Kopalnie Kruszywa w sprawie
współpracy na kolejne lata.

14. Spotkanie z wojewodą Jarosławem Obremskim w Urzędzie Wojewódzkim oraz wicewojewodą
Jarosławem Kresą.
15. Udział w spotkaniu z wicemarszałkiem Grzegorzem Macko w sprawie realizowanych inwestycji
współfinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
16. Spotkanie z Grzegorzem Suduł-Dyrektorem Departamentu Obszarów Wiejskich oraz Izabelą
Woronowicz- Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich w sprawie współpracy na rok 2021.
17. Uczestnictwo w odbiorze promes przyznanych w ramach II edycji Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, organizowanym w Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Ministra Michała
Dworczyka.
18. Odbiór drogi w Kątkach, przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
19. Spotkanie z kierownikiem oddziału Banku Spółdzielczego w Marcinowicach w sprawie
podpisania umowy na kolejny rok.
20. Podpisanie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej w Świdnicy.
21. Udział w spotkaniu z Komendantką Hufca ZHP Świdnica hm Mariolą Pamuła oraz zastępca hm
Piotr Pamuła, celem którego było przekazanie światełka Betlejemskiego.
22. Uczestnictwo w odbiorze technicznym drogi w Strzelcach.
23. Uczestnictwo w Posiedzeniu

Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw

Gospodarczych.
24. Udział we Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Gminy Marcinowice.

W związku z sytuacją 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
odbywa się w sposób zdalny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

II.

ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie nr 106/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17.11.2020 w sprawie darowizny
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu: pn. ,,
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Marcinowice’’ w ramach
projektu POIG 2007-2013, działanie 8,3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion na
rzecz uczestników tego projektu.

2.

Zarządzenie nr 107/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 02.12.2020 w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy na 2020 r.

3.

Zarządzenie nr 108/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 02.12.2020 w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

4.

Zarządzenie nr 109/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 06.12.2020 w sprawie nie skorzystania
z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 458/2, obręb
Marcinowice.

5.

Zarządzenie nr 110/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 07.12.2020 w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy na 2020r.

6.

Zarządzenie nr 111/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10.12.2020 w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

7.

Zarządzenie nr 112/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 11.12.2020 w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy na 2020.

8.

Zarządzenie nr 113/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18.12.2020 w sprawie wyrażenia zgody
na przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej-działki nr 258/1, AM-1,pow. 0,2700
ha obręb Marcinowice w drodze darowizny na cel publiczny.

9.

Zarządzenie nr 114/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 21.12.2020 w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Przedszkola w Marcinowicach Pani Małgorzaty
Kuropatnickiej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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.

Odebranie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo dla OSP Tworzyjanów.

2.

Odebranie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo wygranego w „Bitwie o
wozy”, który trafił do OSP Marcinowice.

➢

w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty:

1.

Realizacja zadań dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2.

Podjęcie procedury związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego dla
nauczyciela z Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

3.

Zgłoszenia szkół do programu SKS 2021

4.

Weryfikacja danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej, które będą
wykorzystywane do kalkulacji oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok

5.

Weryfikacja danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej, które będą
wykorzystywane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku

➢

w ramach zamówień publicznych, organizacji pozarządowych, projektów miękkich:

1.

Zakończenie procedury przetargowej na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia dla KLUBU
MALUCHA w miejscowości Wiry – zadanie „Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Wiry”
realizowane w ramach Programu „MALUCH + 2020”

2.

Procedura przetargowa Zagospodarowania przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i
Tworzyjanowie“

3.
4.
5.
6.

Dodatkowe ubezpieczenie majątkowe – wyposażenie świetlic w Strzelcach i Tworzyjanowie
Odszkodowanie za szkody zalania w budynku Urzędu Gminy i w świetlicy w Szczepanowie
Korekta wniosku MALUCH + 2021
Przygotowanie dokumentów (SIWZ) do przetargu na rozbudowę przedszkola

➢

z zakresu informatyzacji:

1.
2.

Podpisanie umowy z KIR oraz zamówienie certyfikatów do przyłączenia Węzła Krajowego
Przygotowania do zakończenia projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
– w Gminie Marcinowice” przygotowanie umów oraz aneksów dla beneficjentów.
Modernizacja Alarmu w Urzędzie Gminy Marcinowice– dostosowanie go do Polityki
bezpieczeństwa informacji i danych osobowych Urzędu Gminy w Marcinowicach

3.

IV. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC
1.

Wydano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcie pn.” Budowa instalacji tankowania wodnego
roztworu mocznika z podziemnym zbiornikiem i instalacją elektryczną”, Tworzyjanów 43, 58-124
Marcinowice, dz. nr 70/5.

2.

Zawieszono postępowanie administracyjne na wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.” Budowa
czterech budynków inwentarskich dla kur rodzicielskich (9 800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz
z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działce nr 120/2 w miejscowości Śmiałowice, gmina
Marcinowice” do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.

3.

Zakończono zadanie dot. „Zabiegi pielęgnacyjne Pomnika przyrody drzewa z gatunku Dąb
szypułkowy ”Śmiałek" zlokalizowanego na terenie działki nr 58/3 obręb Śmiałowice”

4.

Wystosowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie planowanych upraw maku i konopi
na terenie Gminy Marcinowice.

5.

Wydano postanowienie opiniujące zakończenie rekultywacji gruntu stanowiącej część działki
oznaczonej nr 161 położonej w obrębie wsi Krasków w kierunku rolny, wodnym i leśnym.

6.

Wystosowano odpowiedź dot. Przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w m.
Chwałków dz. nr 65/8

7.

Wystosowano pismo do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie pozwolenia na
sprzedaż części nieruchomości zabytkowej.

8.

Wystosowano pismo dot. uporządkowania posesji dz. nr 364/2 obręb Mysłaków

9.

Przeprowadzono wizję lokalną wraz z radną oraz policją w sprawie spalania odpadów w
przewodach kominowych na terenie nieruchomości Sportowej 9.

10. Udzielono informacji publicznej w sprawie udzielenia informacji o terenach.
11. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew tj. 10 szt. z gat. świerk, 3 szt. z gat. brzoza, 4
szt. z gat. sosna, 1 szt. z gat. tuja, 4 szt. z gat. modrzew, 2 szt. z gat. wierzba, 5 szt. z gat. jesion w
następujących miejscowościach: Marcinowice, Tworzyjanów, Tąpadła, Biała, Sady oraz dwie
decyzje odmowne na wycinkę drzew tj 1 szt. z gat. dąb szypułkowy w miejscowości Śmiałowice
oraz 1 szt. z gat. lipa drobnolistna w miejscowości Zebrzydów
12. Wydano pismo w sprawie pozwolenia na przywrócenie do rolniczego użytkowania działek tj,
wycinkę samosiejek w miejscowości Mysłaków
13. Sporządzono 7 protokołów dot. strat w produkcji rolniczej powstałych na skutek powodzi, które
zostały przekazane do dalszej weryfikacji do Wojewody Dolnośląskiego. Wydano wezwanie do
uzupełnienia wniosku w sprawie planowanej wycinki w miejscowości Mysłaków.
14. Wydano 4 decyzję Wójta Gminy zatwierdzające podział nieruchomości miejscowościach Biała,
Zebrzydów, Wirki, Tąpadła
15. Spółka Wodna w Gminie Marcinowice zakończyła zadanie -konserwacja rowu R-E (z. nr 116) na
długości 0,302 km, R-E2 (cz. dz. nr 22/1,22/2) na długości 0,048 km- łącznie 0,350 km obręb Biała.
16. Podpisano nową umowę na dzierżawę działki 200/3 w Marcinowicach z T-Mobile na okres 3 lat.
17. Wydano Zarządzenie Wójta Gminy Marcinowice o zrzeczeniu się prawa do pierwokupu.
18. Sprzedano w trybie bezprzetargowym dz. 150/3 w miejscowości Strzelce.
19. Zakończono Powszechny Spis Rolny. W Gminie Marcinowice zostało spisanych 319 gospodarstw
, czyli 100% wszystkich gospodarstw.
20. Wszczęto procedurę przekazania nieruchomości gruntowej dz. nr 258/1 w Marcinowicach na rzecz
Komendy Wojewódzkiej pod budowę nowego Posterunku Policji.

V. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Wystosowano pisma do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w następujących sprawach:
• ustawienie lustra przy zjeździe/wjeździe z/na drogę powiatową nr 2900D z drogi gminnej dz. nr
497/2 w Mysłakowie (przy posesji nr 7A),

• montaż progów spowalniających na drodze powiatowej nr 1994D w Chwałkowie (przy sklepie, nr
posesji 6),
• montaż progów spowalniających na drodze powiatowej nr 1994D w Białej (przy przystanku
autobusowym),
• montaż progów spowalniających na całej szerokości jezdni na drodze powiatowej nr 1990D w
Tąpadłach (w lokalizacji obecnych jednostronnych),
• montaż znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” na drodze powiatowej nr 2879D przy budynku
świetlicy wiejskiej nr 10A w Wirach.
2. Uzgodnienia ze SDPŚ w sprawie wykoszenia, odkrzaczenia i wyczyszczenia rowów przy drodze
2075D.
Bieżące sprawy:
-Fundusz Sołecki – końcowe rozliczenie z sołtysami i zamknięcie FS na 2020 r.
- 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
(sprzątanieprzystanków, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, znaki drogowe, itp.)
-Przygotowanie umów na sprzątanie przystanków w każdej z miejscowości.
➢ Z ZAKRESU:PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE

1.

Przygotowanie wstępnych podziałów działek w Kątki – zaopiniowanie pozytywnie.

2.

Przygotowanie wstępnego podziału działki w Zebrzydów – zaopiniowanie pozytywnie.

3.

Przygotowanie wstępnego podziału działki w Śmiałowicach – zaopiniowanie pozytywnie.

4.

Przygotowanie wstępnego podziału działki w Tworzyjanowie – zaopiniowanie pozytywnie.

5.

Przygotowanie wstępnego podziału działki w Tąpadła – zaopiniowanie pozytywnie.

6.

Analiza możliwości powstania nowo wydzielonych działek zgodnie z zapisami miejscowego
planu w miejscowości Biała, Tąpadła, Mysłaków, Kątki.

7.

Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek w następujących miejscowościach : Sady, Zebrzydów, Szczepanów, Mysłaków,
Marcinowice, Tąpadła, Kątki, Biała, Gola, Wiry, Chwałków, Wirki, Wiry, Śmiałowice, Gola
Świdnicka.

8.

Przygotowanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki : Śmiałowice, Kątki, Tąpadła, Szczepanów, Mysłaków, Zebrzydów, Wirki, Zebrzydów,
Chwałków.

9.

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

10. Konsultacje telefoniczne w prawie możliwości zabudowy na wybranych działkach, możliwości
podziału.
11. Przeprowadzenie dyskusji publicznej w spr. zmiany MPZP w miejscowości Sady.
12. Przygotowanie dokumentacji do zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego
w Tworzyjanowie .
13. 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.

Uzgodnienia z ZUWiK Strzelce w sprawie doposażenia w kontenery Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.

2.

Analiza kart odbioru odpadów przekazanych przez ZOM za kolejny miesiąc.

3.

Opisywanie i przekazywanie faktur do księgowości .

4.

Wysłanie wezwań wzywających do złożenia deklaracji i określenia ilości osób zamieszkałych.

5.

Wprowadzanie zmian w deklaracjach i nowych deklaracji.

6.

Zgłoszenia do ZOM: problemy z odbiorem odpadów, dostarczanie pojemników, odbiór odpadów
wielkogabarytowych, Sady utrudniony przejazd.

7.

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

8.

Przygotowanie Uchwały:
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, z zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
-przygotowania do następnego przetargu w spr. odbioru odpadów komunalnych (uzgodnienia)

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE

1. Trwa dostawa wyposażenia do pomieszczeń Klubu Malucha w Wirach. Zgoda Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej na przedłużenie okresu realizacji zadania do 31.03.2021 r.
2. Przygotowanie i wysłanie wniosków w ramach kolejnej edycji RFIL: budowa chodników na terenie
gminy Marcinowice, wymiana oświetlenia na LED, odbudowa rowów melioracyjnych

w

miejscowości Wirki.
3. Zakończenie i rozliczenie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz.
nr 16/65, 16/66, 461; ulica W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ulicy W. Broniewskiego”.
4. Odbiór prac w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi
powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce”.
5. Uzgodnienia z wykonawcą firmą KREZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Wojciechowie, których celem jest
realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową
pomieszczeń szkolnych na klub malucha (1-3 lat ) w miejscowości Wiry – zadanie „Utworzenie
Klubu Malucha w miejscowości Wiry” realizowane w ramach Programu „MALUCH + 2020”
(poprawki prac budowlanych).
6. Odbiór prac i rozliczenie zadania „Kątki droga wewnętrzna dz. 136/17”.
7. Zakończenie i rozliczenie remontu świetlicy wiejskiej wraz z montażem klimatyzacji
w miejscowości Biała.
8. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice: Zebrzydów (3 punkty
oświetleniowe), Mysłaków (5 punktów oświetleniowych), Stefanowice (3 punkty oświetleniowe).
9. Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Centrum Integracji i Sportu w Marcinowicach (5 szt.
naświetlaczy).
10. Wykonanie naprawy drogi w Śmiałowicach dz. nr 138.
11. Uczestnictwo w komisji przetargowej przy otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym.

12. Udział w naradach budowlanych w/s kanalizacji w miejscowości Strzelce – informacja do ZUWIK
dot. postępu prac i uporządkowania terenu przez wykonawcę kanalizacji.
13. Rozpoczęcie oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w ramach projektu tzw.
„Kominówka”.
14. Bieżąca działalność referatu, (sporządzanie pism , odpowiedzi na e-maile, udzielanie informacji
petentom).

➢ Z ZAKRESU: INNE
1. Zlecenie naprawy nawierzchni polegające na położeniu płyt betonowych oraz położeniu masy
asfaltowej w miejscowości Sady.
2. Zlecenie przygotowania obiektów sportowych tj. orlik Wirki ,Szczepanów na okres zimowy.
3. Zlecenie zamieszczenia ogłoszenia w Gazecie Wrocławskiej na temat miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Sady.
4. Zlecenie wykonania tablicy informacyjnej dla zadania „ Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kątki
dz.136/17”
5. Zlecenie wykonania tablicy informacyjnej dla zadania „ Przebudowa drogi gminnej 111722D na
odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce”
6. Zlecenie wykonania tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Marcinowice dz. nr 16/65, 16/66, 461; ulica W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ulicy W.
Broniewskiego”
7. Zlecenie montażu 2 punktów oświetleniowych wraz z linią zasilającą w miejscowości Kątki oraz 2
punktów oświetleniowych wraz z linią zasilającą w miejscowości Szczepanowie.
8. Zlecenie wykonania 3 punktów oświetleniowych wraz z linią zasilającą w miejscowości Zebrzydów.
9. Zlecenie na zakup rury Procor 600 do miejscowości Wirki.
10. Zlecenie remontu rowu w miejscowości Zebrzydów.

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.)

