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Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 28 grudnia 2022 do 30 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie od dnia 28 grudnia 2022r. do dnia 30 stycznia 2023 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 Prezes Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w sprawie funkcjonowania oraz 

organizacji pracy w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Marcinowicach. 

2. Udział w Radzie Budowy Stacji Uzdatniana Wody w Strzelcach.  

3. Spotkanie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Spotkanie dotyczyło 

sprawozdania za rok 2022. 

4. Udział w Radzie Budowy inwestycji budowy dróg na ternie gminy. 

5. Spotkanie z proboszczem Parafii w Wirach w sprawie dofinansowania do remontu kościoła.  

6. Spotkanie z wykonawcą odpowiedzialnym za budowę chodników na terenie gminy. 

7. Spotkanie z mieszkańcami wsi Chwałków oraz prezesem Kopalni Chwałków w sprawie 

funkcjonowania kopalni.  

8. Spotkanie z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej w sprawie oferty na rok 2023. 

9. Spotkanie z właścicielem firmy Olvita w sprawie współpracy.  

10. Spotkanie z Burmistrzem Trzebnicy w sprawie współpracy pomiędzy gminami. 

11. Spotkanie z projektantem odpowiedzialnym za przygotowanie projeku na świetlicę.  

12. Spotkanie  w sprawie porozumienia Klaster Świdnicki- Energia Odnawialna.  

13. Udział w spotkaniu Noworocznym w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.  

14. Udział w Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Przedszkole w Marcinowicach.  

15. Udział w uroczystym podsumowanie XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS.  

16. Udział w przekazaniu nowych samochodów ratowiczo-gaśniczych. Dzięki pozytywnej decyzji 

radnych gminy Marcinowice gmina udzieliła wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej 

PSP w Świdnicy na zakup nowego wozu strażackiego w kwocie 150 tys zł. Jednocześnie, 

dzięki dobrej współpracy z komendantem Dariuszem Budkiewiczem, samochód MAN z 

2012 roku, który do tej pory stacjonował w świdnickiej jednostce PSP, zastąpi wysłużonego 

Jelcza z 1984 roku w jednostce Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowie. 

17. Udział w rocznej odprawie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. 

18. Uroczyste wręczanie nagród w konkursie na najpiękniejszą dekoracje posesji.  

19. Udział w spotkaniu Noworocznym Gminy Żarów.  

20. Udział w uroczystości z okazji Dnia i Babci, organizowanej w Szkole Podstawowej w 

Marcinowicach.  

21. Udział w spotkaniu podsumowującym, orgaznizowanym przez  Zarząd Powiatowy Związku 

Ochotniczego Straży Pożarnej.  

22. Udział w zabawie międzypokoleniowej, organizowanej przez Szkołę Podstawową w 

Strzelcach. 

23. Udział w Spotkaniu Noworocznym Gminy Czarny Bór.  

 

 

 

 



II. Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich i Oświaty  

 w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

1. Rozliczono pod względem finansowym i merytorycznym wsparcie udzielone w 2022 r. w 

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

2025” dla Publicznego Przedszkola w Marcinowicach 

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. Przeprowadzono procedurę uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli projekt zarządzenia Wójta Gminy w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2023 roku 

4.  Zgłoszono Gminę Marcinowice do programu Umiem pływać 2023 r. do Dolnośląskiej 

Federacji Sportu we Wrocławiu (w zgłoszeniu ujęto uczniów ze szkół podstawowych w 

Marcinowicach i Strzelcach) 

5. Rozliczono środki Funduszu Pracy przekazywane gminie na dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

6. Uzupełniono System Informacji Oświatowej o dane dotyczące udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym za okres wrzesień grudzień 2022 r. 

7. Przeprowadzono analizę poniesionych w 2022 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli początkujących, 

mianowanych i dyplomowanych 

8. Przygotowano sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 

prowadzonych przez gminę za 2022 rok 

9. Ustalono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Marcinowice na rok szkolny 2023/2024  



10. 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 

 W ramach zadań realizowanych z zakresu zamówień publicznych: 

 

1. Przygotowanie dokumentacji, zamieszczenie dokumentacji na platformie zakupowej 

postepowania: 

 GK.371.1.2023 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Marcinowice 

 GK.271.2.2023  Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach 

2. Opracowanie planu zamówień publicznych Gminy na  2023 r. 

3. Przygotowanie informacji do ubezpieczenia pojazdów Gminy w 2023 r. 

4. Działania w zakresie NGO - ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań: 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 wspomaganie zadań związanych z krzewieniem trzeźwości 

5. Przygotowanie dokumentów do rozliczenia projektu EFS „Dodatkowe zajęcia dla uczniów 

szkół w Gminie Marcinowice” 

 

 

 w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: 

 

1. Naliczenie opłat za zezwolenia  na sprzedaż alkoholu  na podstawie złożonych oświadczeń o 

wartości sprzedaży alkoholu za poprzedni rok. 

2. Sporządzono umowę na prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci na świetlicy wiejskiej w 

Tworzyjanowie finansowanych z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

3. Sporządzenie rocznego wykazu planowanych ćwiczeń obronnych. 

4. Sporządzenie Ankiety Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań 

Obronnych na 2023 r. 

5. Przeprowadzono w dniu 19.01.2023 r. Wojewódzki Trening Systemu Wczesnego Ostrzegania. 



6. Sporządzono umowy dla kierowców samochodów pożarniczych jednostek OSP. 

7. Spotkanie z zarządem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Marcinowice. 

8. Przetworzono 21 wniosków do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej. 

 

III. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

 

1. Wypełniono i wysłano 6 wniosków dot. dofinansowania wymiany pieca z programu Czyste 

Powietrze oraz 2 wnioski o płatność. 

2. W dniu 19.01.2023 r. ogłoszono nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Marcinowice, który trwa do dnia 06.02.2023r. 

3. Ogłoszono nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z podwyższoną kwotą dotacji. 

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

5. Starosta w Świdnicy wydał decyzję na przedwczesny wyrąb drzewostanu na dz. nr 196, 193/1 

w m. Sady drzew z gat. olcha, wierzba.  

6. Wydano decyzję dla Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, tj. 2 szt. drzew z gat. topola 

rosnących w Zebrzydowie naprzeciw posesji 47B. 

7. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew, tj.: 1 szt. z gat. świerk we wsi 

Szczepanów, 20 szt. z gat. sosna we wsi Klecin, 1 szt. z gat. świerk we wsi Biała, 1 szt. z gat. 

jesion we wsi Tąpadła, 10 szt. z gat. brzoza we wsi Marcinowice. 

8. Wydano zgodę na wycinkę drzew i przywrócenie do rolniczego użytkowania 1 szt. z gat. dąb 

we wsi Tworzyjanów oraz 38 szt. samosiejek topoli we wsi Wiry. 

9. Wydano decyzję dot. zezwolenia Staroście Powiatu Świdnickiego, na wycięcie 12 sztuk 

drzew z gatunku wierzba biała rosnących na rowie melioracyjnym - działce nr 317 w 

Marcinowicach w związku z budową przepustu. 

10. Wydano decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki nr 81 obręb Tąpadła polegający na 

wydzieleniu nowych działek nr 81/1, 81/2: działki nr 50 obręb Kątki polegający na 

wydzieleniu nowych działek nr 50/1, 50/2; działki nr 52/4 obręb Kątki polegający na 

wydzieleniu nowych działek nr 52/5, 52/6. 

11. Zakończono wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców Gminy Marcinowice,  

wypłaconych zostało 1464 sztuk  na łączna kwotę 4 392 000 zł stan na dzień 23.12.2022 r. 

12. Zakończono wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania 

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



Złożono 340 szt. wniosków oraz wypłaconych zostało 308 szt. stan na dzień 23.12.2022 r. na 

łączna kwotę 66 3000 zł. 

13. Od dnia 01.12.2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Złożono 51 

sztuk wniosków. 

14. Przyjmowane są wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe 

na nowy rok 2023.  

15. W dniu 12.01.2023 r. uczestnictwo w 1-szym webinarze Akademia Czystego Powietrza 2023 

organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 

16. W dniu 19.01.2023 r. uczestnictwo w webinarium organizowanym przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska - "Czyste Powietrze" 2023 - zmiany w Programie 

obowiązujące od 03.01.2023 r.  

17. Wójt Gminy podpisał Umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Marcinowice ul. Świdnicka 5 

dot. zapewnienia opieki oraz niezbędnych zabiegów medycznych zwierzętom na 2023 r. z 

terenu Gminy Marcinowice.  

18. Wójt Gminy podpisał Umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Azyl” w 

Dzierżoniowie w sprawie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na 2023 r. na terenie 

Gminy Marcinowice 

19. W ramach Umowy z Gabinetem Weterynaryjnym z siedzibą w Marcinowicach przy ulicy 

Świdnickiej 5 poddano sterylizacji 7 kotek i kastracji 2 kotów. 

20. Ochrona zwierząt – wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną przeprowadzono wizję lokalną we 

wsi Tąpadła. 

21. Wystosowano pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwości 

wsparcia inwestycji w zakresie budowy zbiorników retencyjnych w ramach zmian Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

22. Zakończył się wynikiem negatywnym ogłoszony przetarg na sprzedaż następujących 

nieruchomości: działka nr 80 o pow. 0,35 ha obręb Śmiałowice, działka nr 68/8 o pow. 0,60 

ha, działka nr  65/7 o pow. 0,50 ha, obręb Szczepanów, działka nr 135/12 o pow. 0,60 obręb 

Marcinowice, działka nr 66/7 o pow. 0,1464, nr 66/8 o pow. 0,1464 ha, nr 51/1 o pow. 0,31 ha 

obręb Gola Świdnicka. 

23. Wydano postanowienie Wójta Gminy Marcinowice opiniujące Dodatek do Planu Ruchu na 

lata 2023-2027 Kopalni Granitu Strzeblów I w Chwałkowie. 

 

 



IV. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej  

 

 

 z zakresu: drogownictwo i gospodarka komunalna 

1. Pisma do mieszkańców dotyczące napraw i przebudów dróg gminnych oraz wykonania 

oświetlenia na terenie Gminy Marcinowice. 

Bieżące sprawy: 

- 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, itp.). 

 

 z zakresu: planowanie przestrzenne i zagospodarowanie 

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

planu z terenu gminy Marcinowice. 

2. Postanowienia opiniujące projekty podziału działek zgodnie z zapisami miejscowego planu   

w miejscowości. 

3.  Przygotowanie zaświadczenia oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

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

możliwości podziału. 

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

7.  Prace nad zmianą MPZP w miejscowości Chwałków, Marcinowice , Tworzyjanów. 

 

 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. Przygotowanie umów na udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich, wystawienie FV. 

5. Rozpatrywanie wniosków o mieszkania. 

6. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. 

 



 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. 

6. Konsultacje z pomocą techniczną programu RESPONS – wprowadzanie zmian w 

deklaracjach w systemie. 

7. Wszczęcie postępowań i przygotowywanie dokumentacji do wystawienia decyzji – 

wystawienie decyzji. 

8. Przygotowanie kart odpadów BDO. 

9. Przygotowanie dokumentów do przetargu pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach”. 

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

informacji petentom). 

 

 z zakresu: fundusz sołecki 

1. Bieżące sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur (energia 

elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, itp.) 

2. Bieżąca realizacja zleceń/umów w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok. 

3. Telefoniczne uzgadnianie terminów zamówień. 

4. Przesuwanie środków. 

5. Zmiany w funduszu sołeckim. 

 

 z zakresu: inwestycje 

1. Odebranie dokumentacji projektowych oraz przygotowanie przetargu w ramach zadania 

„Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Marcinowice”. 

2. Odebranie dokumentacji projektowej w ramach zadania  „Budowa chodników na terenie 

Gminy Marcinowice” Polski Ład PGR 

3.  Ogłoszenie przetargu „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Marcinowice – Polski Ład”  

4.  Kontynuacja zadania  „Modernizację dróg na terenie Gminy Marcinowice”: 



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

informacji petentom). 

6.  Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac „Przebudowa drogi nr 111734D miejscowości 

Wirki”.  

7.  Złożenie wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW    „Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach”.        

 

 

 z zakresu: inne 

1. Wydawanie zgody na wejście na teren gminy -  7 szt. 

2. Nadanie numerów porządkowych – 7 szt.. 

3. Podziały geodezyjne – 2 szt. 

4. Spotkania w ramach Klastra Energii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 


