
   Marcinowice, 20 maja 2020r. 

SE.0057.3.2020 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

I. Kalendarz Wójta Gminy Marcinowice 

➢ 9 marca 2020 uczestniczyłem w spotkaniu Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 

Powiatowym w Świdnicy. 

➢ 10 marca 2020 odbyłem liczne spotkania z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących, następnie 

spotkałem się z Radnymi oraz Sołtysami gminy w sprawie korytarza drogi s5, a także w sprawie 

wirusa COVID 19. Tego samego dnia odbyło się dyktando o Złote Pióro Wójta Gminy. 

➢ 11 marca 2020 uczestniczyłem w przeglądzie dróg oraz realizowanych inwestycji na ternie gminy, 

następnie spotkałem się z dyrekcją szkół z terenu gminy w sprawie funkcjonowania jednostek 

oświatowych podczas epidemii wirusa COVID-19 

➢ 12 marca 2020 w tym podjąłem decyzję o czasowym zawieszeniu przyjmowania interesantów w 

urzędzie, wszelkie rozmowy z petentami odbywały się poprzez telefon. 

➢ 13 marca 2020 tego dnia spotkałem się z dyrekcją szkół w celu omówienia działań związanych z 

zabezpieczeniem odpowiednio placówek przed sytuacją epidemiologiczną. 

➢ 16 marca 2020 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, mając na uwadze zdrowie i 

bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu postanowiłem zawiesić do odwołania  

przyjmowanie interesantów w urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych: Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Marcinowicach. Wszelkie 

informacje oraz pomoc interesanci otrzymali za pomocą środków komunikacji telefonicznej oraz 

elektronicznej. 

➢ W terminie od 17 marca do 22 marca odbyłem liczne spotkania z mieszkańcami gminy poprzez 

rozmowy telefoniczne , a także szereg spotkań z pracownikami Zarządzania Kryzysowego w 

sprawie działań związanych z wirusem. 

➢ 24 marca 2020 przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności uczestniczyłem w radzie 

budowy drogi Zebrzydów-Mysłaków, podczas której omawiane były poszczególne etapy 

inwestycji. 

➢ 25 marca 2020 w kancelarii notarialnej podpisałem akt notarialny na sprzedaż działki przy  ul. Marii 

Konopnickiej, następnie uczestniczyłem w akcji ,, Maseczka dla mieszkańca’’ 

➢ 26 marca 2020 dokonałem przeglądu realizowanych inwestycji na terenie gminy: tj. 

- budowa świetlicy w Tworzyjanowie 



- budowa świetlicy w Strzelcach 

- przebudowa drogi gminnej 111722D w Strzelcach 

- prace związane z linią kolejową 285 

➢ 30 marca 2020 odbyła się narada kierowników urzędu, w celu omówienia prac referatów, 

przekazano bieżące informacje.  

➢ 31 marca 2020 uczestniczyłem w radzie budowy drogi powiatowej Mysłaków-Zebrzydów, na której 

szczegółowo zostały omawiane prace związane z budową. Następnie przeprowadziłem rozmowy 

telefoniczne z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących. 

➢ 1 kwietnia 2020 przeprowadziłem szereg rozmów przez elektroniczne komunikaty z inwestorami. 

➢ 2 kwietnia 2020 uczestniczyłem w spotkaniu z Gminnym Sztabem Kryzysowym , w celu omówienia 

dalszych postępowań  walki z wirusem. 

➢ 3 kwietnia 2020 poprzez środki komunikacji elektronicznej uczestniczyłem w rozmowie z 

przedstawicielami gmin w sprawie wirusa COVID-19. Rozmowa miała na celu omówienie 

funkcjonowania jednostek podczas epidemii koronawirusa. 

➢ 6 kwietnia 2020 odbyła się narada z kierownikami urzędu. 

➢ 7 kwietnia 2020 w związku z licznymi zapytaniami od mieszkańców w sprawie wirusa COVID-19 

za pomocą środków elektronicznych przeprowadziłem szereg rozmów z mieszkańcami ww. 

sprawie. 

➢ 8 kwietnia 2020 w tym dniu w związku z podjętą decyzją przez Radnych oraz Sołtysów, 

przekazałem środki ochrony osobistej dla Szpitala Latawiec oraz Pogotowia Ratunkowego. 

➢ 9 kwietnia 2020 odbyłem spotkanie z pracownikami urzędu, w celu omówienia pracy referatów.  

➢ 14 kwietnia 2020 dokonałem przeglądu dróg na terenie gminy. 

➢ W terminie od 15 kwietnia do 22 kwietnia odbyłem liczne rozmowy z mieszkańcami gminy w 

sprawach bieżących, a także szereg spotkań z Gminnym Sztabem Zarządzania Kryzysowego w celu 

omówienia bezpieczeństwa mieszkańców. 

➢ 23 kwietnia 2020 spotkałem się z przedstawicielem Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg 

i Mostów Panem Zbigniewem Standerem . 

➢  6 maja 2020 brałem udział w telekonferencji z prezydentem Wałbrzycha Panem Romanem 

Szełemej. 

➢ 7 maja 2020 dokonałem przeglądu dróg na terenie gminy. 

➢ 13 maja 2020 odbyłem kolejne spotkanie z przedstawicielem Świdnickiego Przedsiębiorstwa 

Budowy Dróg i Mostów Panem Zbigniewem Standerem w sprawie inwestycji na terenie gminy. 

 



➢ 14 maja 2020 spotkałem się z Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Panem 

Markiem Olesińskim. 

➢ 15 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Sterującego  ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej 

➢ 18 maja 2020 odbyłem spotkania  z mieszkańcami gminy, w sprawach bieżących.  

 

 

W okresie sprawozdawczym, w związku z pandemią COVID-19, Urząd Gminy oraz gminne 

jednostki organizacyjne przyjmowały interesantów w ograniczonym zakresie, zgodnie z 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Odbyły się spotkania wewnętrzne z 

dyrektorami szkół, kierownikami jednostek czy przedstawicielami lokalnych grup 

społecznych. 

Rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych, wojewódzkich oraz przedsiębiorcami 

były prowadzone przy wykorzystaniu elektronicznych komunikatów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Podpisano aneks ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. - wykonawcą 

robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111722D od drogi powiatowej do końca 

zabudowań w miejscowości Strzelce” na wstrzymanie prac w związku z budową kanalizacji sanitarnej 

na przedmiotowej drodze oraz złożono wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o wypłatę zaliczki za 

roboty, które zostały wykonane do dnia wstrzymania prac. 

2. Pozyskano dofinansowania na realizację dwóch kolejnych zadań w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych nabór 2020  tj. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 

16/66, 461; ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego” – kwota dofinansowania 

523.385,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228” – kwota 

dofinansowania 1.612.500,00 zł. 

3. 14.05.2020 odbyło się otwarcie ofert na ogłoszone przetargi dot. zadań: „Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461; ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. 

Broniewskiego”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów, dz. nr 228”. 

4. W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju i za granicą oraz w porozumieniu z partnerem 

czeskim podjęto decyzję o odwołaniu tegorocznego polsko-czeskiego projektu pn. „Gmina 

Marcinowice i Mikroregion Lazenski – wspólnym domem dla sąsiadów” – realizację projektu planuje 

się w roku 2021. 

5. Ubezpieczono sprzęt elektroniczny zakupiony przez  Gminę Marcinowice w ramach programu 

„Zdalna Szkoła” – 18 sztuk laptopów, które zostały użyczone Szkole Podstawowej w Marcinowicach 

(13 sztuk) oraz Szkole Podstawowej w Strzelcach (5 sztuk). 

6. Przygotowano wniosek oraz wysłano pierwsze uzupełnienia do UMWD w ramach programu Odnowa 

Dolnośląskiej Wsi 2020 – remont świetlicy w miejscowości Biała. 

7. Odbyły się zebrania wiejskie w miejscowościach Kątki i Wiry w celu uchwalenia Planu Rozwoju 

Miejscowości – złożono wniosek w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2020 na 

wspólne zadanie pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu 

wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym w miejscowości Kątki i Wiry’’. 

8. Rozstrzygnięto konkursy z organizacjami pozarządowymi oraz podpisano 5 umów z organizacjami. 

9. Pozyskano dofinansowanie w ramach programu Zdalna Szkoła oraz rozpoczęto prace nad 

sporządzeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu Zdalna Szkoła+. 



10. Wystosowano pismo o przedłużenie terminu do złożenia wniosku o płatność dot. zadania pn. 

„Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Marcinowice w miejscowości 

Strzelce i Tworzyjanów”. 

11. Poczyniono działania w kierunku zmiany pozwolenia na budowę dot. szatni na boisku w Wirach 

oraz dokonano naprawy zbiornika bezodpływowego wraz z instalacją wewnętrzną w kontenerze 

sanitarnym. 

12. Twają przygotowania do „kominówki” (obecnie wybrano audytorów). 

13. Uzupełniono i przekazano do UMWD wniosek w ramach PROW pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami w miejscowości Strzelce" Ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację inwestycji. 

Obecnie ZUWiK sp. z o.o. oczekuje na podpisanie umowy z UMWD o dofinansowanie, trwają 

uzgodnienia związane z udzieleniem pożyczki na realizację inwestycji. 

14. Uzupełniono wniosek o płatność w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje w gminie 

Marcinowice”, trwają uzgodnienia związane z zagospodarowaniem oszczędności oraz zmianą 

wniosku w związku z panującą sytuacją. 

15. Trwają uzgodnienia co do możliwości wyposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarowania 

przestrzeni w Strzelcach i Tworzyjanowie. 

16. Trwają negocjacje w ramach złożonego wniosku „Dobry Start dla przedszkolaków z gminy 

Marcinowice”. 

17. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Lokalnego Animatora Sportu (I edycja 

unieważniona). 

18. Trwają prace związane z przygotowanie Orlików do ponownego otwarcia (w tym ich 

dezynfekcja). 

19. Prowadzone są prace nad programem wykonawczym „Strategia Sudety”, 

20. Rozpoczęto prace nad projektem „Aktywni od dziś” (zadanie prowadzone przez GOPS przy 

współpracy z gminą). 

 

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

zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: 

 

1. Prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid-19, w tym m.in: 

2. utworzenie potencjalnego miejsca do kwarantanny (zakupiono łóżka polowe, materace, pościel, 

koce, ręczniki), zakupiono środki ochrony osobistej i płynów dezynfekujących. 

3. Wydano dwa stałe zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wygaszono jedno zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu oraz naliczono opłatę II raty za koncesję na sprzedaż alkoholu. 



4. Sporządzono sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2019 

roku. 

5. Sporządzono sprawozdanie do PARPA z działalności samorządów gminnych w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019. 

6. Zaktualizowano załączniki do planu przeciwpowodziowego Gminy Marcinowice. 

7. Wydano 3 decyzje o uchylenie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. 

8. Prowadzono bieżące sprawy ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in.: zakupiono aparaty 

powietrzne dla OSP Marcinowice, elektrody i maski do podawania tlenu dla OS Strzelce, stację 

obiektową do selektywnego alarmowania strażaków z  OSP Strzelce. 

9. Zlecono naprawę samochodu pożarniczego Mercedes użytkowanego w OSP Marcinowice oraz 

wycenę samochodu pożarniczego Iveco użytkowanego w OSP Tworzyjanów. 

10. Zamówiono buty oraz ubranie specjalne i koszarowe dla OSP w Mysłakowie i Strzelcach. 

11. Zakupiono i rozdysponowano do wszystkich jednostek OSP środki ochrony osobistej (maseczki 

ochronne, rękawice jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk, przyłbice ). 

 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

 

1. Przygotowano informacje z zakresu gminnej oświaty do raportu o stanie gminy Marcinowice za 

2019r. 

2. Wydano zgodę dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach na złożenie do operatora Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE i podpisanie przez szkołę umowy o świadczenie 

tych usług. 

3. Złożono do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w 

ramach rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu 

pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Strzelcach. 

4. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zatwierdzono projekty arkuszy 

organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2020/2021. 

5. Zgłoszono gminę do udziału w programie „Sprawny Dolnoślązaczek” w roku szkolnym 2020/2021.    

6. Zakończono proces rekrutacji dzieci i uczniów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół, 

a rodzicom dzieci nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach wskazano placówki, 

w których dzieci mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. 

7. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

spowodowanym sytuacją epidemiczną unieważniono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Strzelcach. 



8. Złożono do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wnioski o udzielenie dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 roku. 

9. Przy współpracy z dyrektorami przedszkola i szkół szereg działań w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

➢ ponadto:  

 

1. Aktualizowano spis i rejestr wyborców w związku z planowanymi na 10 maja wyborami 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

III. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

1. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Dolnośląskiego Wydział Obszarów 

Wiejskich wniosek o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania 

urządzeń melioracji wodnych dz. 515/3 i 515/4 obręb Mysłaków. 

2. W dniu 16.03.2020 r.   I  przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej nr 65/8, AM-3, pow. 2,1178 

ha w Chwałkowie, zakończył się wynikiem negatywnym- nikt ni wpłacił wadium. 

3. W dniu 25.03.2020 r. Wójt Gminy podpisał akt notarialny sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  

działka nr 16/74, AM-1, o pow. 0,1307 ha  obręb Marcinowice, przy ul. Marii Konopnickiej. 

4. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew tj.  3 szt. z gat. świerk, 1 szt. z gat. jesion,  1  

szt. z gat. oliwnik, we wsiach: Szczepanów, Kątki, Marcinowice, Wiry sporządzono protokoły wizji 

lokalnej stanowiące podstawę do usunięcia wnioskowanych drzew. 

5. Gmina otrzymała decyzję Starosty w sprawie  usunięcia powalonych drzew – złomy i wywroty z 

terenu działek gminnych w obrębie wsi Sady - Białe Krowy ( prace do wykonania pozyskane 

drzewo do  dyspozycji Rady Sołeckiej wsi Sady). 

6. Wydano decyzje dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wirach  na wycinkę 2 szt. drzew z gatunku 

świerk  (cmentarz parafialny) oraz 7 szt. robinia akacjowej oraz 2 szt. z gat. grab przy budynku 

plebani w Wirach. 

7. Wydano 2  zaświadczenia o opłacie jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności (Zebrzydów, Chwałków). 

8. Wydano 5 decyzji Wójta Gminy zatwierdzającą podział nieruchomości miejscowości Mysłaków,  

Krasków, Biała, Zebrzydów,  Tąpadła. 



9. Wystosowano kolejne pismo o utrzymaniu w czystości i porządku na terenie działki nr 478/5 i 478/6 

w Mysłakowie  (właściciel działki częściowo posprzątał nieruchomość). 

10. Wystosowano kolejne pisma do mieszkańców Kątek, Wirek, Zebrzydowa, Marcinowic, 

Szczepanowa, Stefanowic dotyczące podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.  

11. Wystosowano pismo dotyczące podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej do 

KOWR, które jest zarządcą nieruchomości położonej w miejscowości Kątki. 

12. Wystosowano pismo dotyczące podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej do PKP, 

które są zarządcą nieruchomości położonej w miejscowości Szczepanów. 

13. Wystosowano kolejne pismo do KOWR, dotyczące uporządkowania działek w Szczepanowie.  

14. Interwencja w sprawie zniszczonej drogi nr 38 obręb Jędrzejowice (w części zaoranej, na części 

ustawiono pasiekę).  

15. Przygotowano dokumenty w sprawie odbioru azbestu w roku 2020, w dniu 12.05.2020 r. na stronie 

BIP zamieszczono zapytanie ofertowe a 15.05.2020 r. złożono w WFOŚiGW w Szczawnie Zdroju, 

wniosek na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice  2020 roku”. 

Wnioskodawców 19, w sumie około 51Mg azbestu do demontażu i odbioru. 

16. Wystosowano pismo do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Świdnicy  w sprawie 

udostępnienia danych o hodowli drobiu na terenie Gminy Marcinowice. 

17. Przedłożono sprawozdania SG-01 dot. Leśnictwo i ochrona środowiska do Główny Urząd 

Statystyczny. 

18. Zarządzeniem Nr 29/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 15.04.2020 r. udzielono bonifikaty od 

opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2020 rok ( 2 osoby działka w 

Marcinowicach). 

19. Zarządzeniem Nr 31/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28.04.2020 r. wykazano do sprzedaży 

lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku Kątki nr 6A, stanowiący mienie komunalne Gminy 

Marcinowice, z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, wraz ze sprzedażą 

udziału w prawie własności  nieruchomości wspólnej.  

20. Ogłoszony został  I  Przetarg na dzień 29.05.2020 r.  na sprzedaż działki niezabudowanej nr 146/4, 

AM-2, pow. 0,1005 ha i nr 146/12,AM-2, pow. 0,1258 ha i nr 146/3,AM-2,pow.0,0130 ha w 

Marcinowicach przy ulicy Pogodnej. 

21. Ogłoszony został  IV  Przetarg na dzień 29.05.2020 r.  na sprzedaż działki niezabudowanej nr 198/9, 

AM-1, pow. 0,76 ha w Marcinowicach przy ulicy Leśnej. 

22. Ogłoszony został  III Przetarg na dzień 29.05.2020 r.  na sprzedaż działki niezabudowanej nr 355, 

AM-2, pow. 0,2996 ha w Zebrzydów. 



23. Ogłoszony został  II Przetarg na dzień 30.06.2020 r.  na sprzedaż działki niezabudowanej nr 65/8, 

AM-3, pow. 2,1178 ha w Chwałkowie. 

24. Wydano zaświadczenia o  numeracji porządkowej nieruchomości zabudowanej budynkiem  

mieszkalnym w miejscowości Szczepanów. 

25. Nadano numery porządkowe budynkom mieszkalnym w Stefanowice 16, Marcinowice 

Szymborskiej 18, Zebrzydów 48E, sprostowano numer porządkowy Tąpadła 22a. 

26. W dniu 11.03.2020 r., kolejna wizja lokalna w Stefanowicach w sprawie udrożnienia rowu nr 115 

– przebiegającego przez las. 

27. Kolejna wizja lokalna w Zebrzydowice w dniu 24.04.2020 r. i wezwanie do wywozu zalegających 

jeszcze śmieci. 

28. Przedłożono sprawozdania do GUS, Aglomeracji Świdnickiej, Bazy Azbestowej, Numeracji 

porządkowej oraz Wody Polskie. 

29. Zgłoszono do UM Departamentu Zdrowia kolejny zamiar uprawy konopi włóknistej na terenie 

gminy Marcinowice – łącznia powierzchnia 45,30 ha. 

30. Zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 08.05.2020 r. wykazano  do oddania w 

użyczenie z zasobu nieruchomości Gminy Marcinowice działka nr 177 o pow. 0,07 ha obręb 

Śmiałowice, część dz. nr 20 o pow. 0,82 ha obręb Kątki, część dz. nr 20 o pow. 0,02 ha obręb Kątki. 

31. Przekazano listę przelewów akcyzy zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej za pierwsze półrocze 2020 roku,  wykonano okresowe rozliczenie dotacji oraz sporządzono 

sprawozdanie finansowo rzeczowe. 

 

IV. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES  

➢ Z ZAKRESU:PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE 

1. Przygotowanie informacji na temat działki, której linia wysokiego napięcia nakłada się na 

obowiązującą linie zabudowy. 

2. Analiza i przygotowanie informacji na temat możliwości powstania nowych dróg zgodnie z        

wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danych działek. 

3. Przygotowanie zestawienia terenów inwestycyjnych w miejscowości Strzelce. 

4. Przedłożono sprawozdanie do GUS z zakresu planowania przestrzennego. 



5. Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

w następujących miejscowościach : Zebrzydów, Szczepanów, Mysłaków, Marcinowice, Tąpadła, 

Krasków, Biała, Gola, Wiry. 

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

działki : Śmiałowice, Klecin, Kątki, Tąpadła, Szczepanów, Mysłaków. 

7. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr  

XXXVII/222/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006r., w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów. 

8. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części obrębu 

Chwałków. 

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

Sady. 

10. Wystosowanie pisma do pracowni urbanistyczno – architektonicznej URB-BIS z prośbą o 

interpretacje planu w miejscowości Biała. 

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

podziału. 

      

➢ Z ZAKRESU:GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKALNA 

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

miejscowościach : Chwałków. 

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). 

4. Sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków za palenie w 

świetlicach wiejskich : Biała, Mysłaków, Szczepanów ,Wiry. 

5. Przedłożono sprawozdanie do GUS z gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. 

 



➢ Z ZAKRESU: INNE 

1. Zlecono naprawę przystanku w Mysłakowie.  

2. Zlecono  zakup i montaż przepływowego podgrzewacza do wody na świetlicy wiejskiej w 

Tąpadłach. 

3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dokumentacji projektowej, 

na zadanie : „Remont świetlicy z instalacją klimatyzacyjną w Białej 46b” 

4. Zlecono montaż znaku B-5 na działce drogowej nr 119 w Chwałkowie od strony Kopalni 

SKALIMEX. 

5. Zlecono zleca zakup 22 palet kostki betonowej prostokątnej szarej grub. 6cm potrzebnej na parking 

w m. Gruszów.  

6. Zlecono montaż punktów oświetleniowych w ramach    zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Kątki”. 

7. Zlecono  wykonanie 4 desek potrzebnych do naprawy mostku w Szczepanowie 

8. Zlecono przygotowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na sezon rekreacyjny w obiektach orlików 

w Wirkach i Szczepanowie. 

9. Zlecono wykonanie w obiektach komunalnych Gminy Marcinowice zgodnie czyszczenie 

przewodów dymowych i wentylacyjnych i okresowego przeglądu kominiarskiego.  

10.  Zlecono wykonanie przeglądu-legalizacji gaśnic będących na wyposażeniu obiektów Gminy 

Marcinowice zgodnie z dołączonym wykazem. 

11. Zlecono montaż oprawy zewnętrznej z czujnikiem ruchu i zmierzchu LED 20 W przed wejściem na 

świetlice wiejską w Kątkach. 

 

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Wystosowano pismo w sprawie utwardzenia drogi gminnej w Wirkach do właścicieli działek 

wzdłuż działki dr nr 270/1, 270/2, 270/3, 270/4.  

2. Wystosowano pismo do ZUWIK w sprawie przeprowadzenia przeglądu technicznego hydrantów 

w gminie Marcinowice. 



3. Wystosowano pismo do mieszkańca m. Szczepanów dot. wyczyszczenia rowu na działce nr 235/2 i 

naprawy rowu wzdłuż działki nr 259/1 

4. Wystosowano prośbę do Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów o wyrównanie 

odcinka drogi w/w miejscowości w ramach przebudowy drogi gminnej 111722D na odcinku od 

drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce. 

5. Pismo do mieszkanki m. Strzelce  w sprawie informacji dotyczącej drogi w miejscowości Strzelce 

6. Zobowiązaliśmy pismem właściciela  działek w m. Zebrzydów do przywrócenia pierwotnego stanu 

działki drogowej nr 38 

7. Starostwo Powiatowe pozytywnie  zaopiniowało projekty budowy chodnika w Kątkach oraz zatoki 

postojowej w Wirach. 

8. W piśmie do Sweco Engineering  wyraziliśmy chęć  przekazania dodatkowych jezdni przez  gminę. 

9. Udzielono informacji publicznej na temat kwoty jaką Gmina Marcinowice  płaci za zakup energii 

elektrycznej oraz o wskazanie od kiedy obowiązują umowy z dystrybutorem energii. 

10. Wystosowano pismo do Tauron o modernizację linii energetycznych na terenie gminy 

Marcinowice. 

11. Wystosowano pismo do Orange Polska S.A. w sprawie naprawy i odwodnienia studzienki 

telekomunikacyjnej, która została uszkodzona przez firmę zajmującej się wywozem odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Marcinowice. 

12. W kolejnym piśmie do P4 (Play) nadal podtrzymujemy negatywną opinię w sprawie wyrażania 

zgody na umieszczenie projektowanej linii kablowej i przecisku pod drogą na działce nr 509 obręb 

Wirki. 

13. W piśmie do Urzędu Miejskiego wystosowano prośbę o czasowe zawieszenie przejazdów linii 

MPK nr 41 i 43 kursujących na terenie Gminy Marcinowice. 

14. W kolejnym piśmie do Urzędu Miejskiego wystosowano prośbę o odwieszenie linii 41 na trasie 

Świdnica-Kątki, linia 43 nadal zostaje zawieszona. 

15. Wystosowano do Piotra Żuka w sprawie wytłumaczenie sytuacji zawieszenia kursach na liniach 

regularnych na trasach Świdnica- Sobótka oraz Świdnica-Sady. 

16. Wystosowano do Starostwa Powiatowe wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczących 

wydanych decyzji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w latach 2018-2020. 



17. Podpisano Aneks do umowy nr 101/2019 ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i 

Mostów dotyczący przerwania  robót budowlanych na drodze gminnej nr 111722D w Strzelcach 

oraz protokół przekazania placu budowy Gminie Marcinowice. 

18. Bieżące informowanie Tauron-Serwis drogą mailową /telefoniczną  o niesprawnie działających 

punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek. 

19. Bieżące sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym rachunków i faktur 

(sprzątanie przystanków, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, znaki  drogowe, kamień 

itp.) 

20. Przygotowanie projektu uchwały o sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 

21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kątki.  

 

➢ Z ZAKRESU: INWESTTYCJE 

1. Spotkanie z projektantami w/s wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie 

pn. „ Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, parkingów, punktów 

oświetleniowych w miejscowości Wiry, Kątki. 

2. Przygotowania do spotkania , materiały oraz pytania na temat spalarni RDF. 

3. Spotkanie z geodetą w temacie zmian ewidencji gruntów powierzchni boiska w Wirach oraz 

inwentaryzacji powykonawczej. 

4. W ramach ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.” 

Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Wiry” – przygotowanie dokumentacji projektowej 

w części modernizacji kotłowni ,wymiany pieca oraz remonty modernizacyjne i 

dostosowawcze budynku poszkolnego. 

5. Spotkanie z projektantem oświetlenia przy projektowanym chodniku w Wirach oraz w 

miejscowości Kątki. 

6. Dostarczenie mapy do celów projektowych budowy parkingu przy Urzędzie Gminy w 

Marcinowicach . 

7. Spotkanie z Proboszczem Parafii w Wirach na temat wycinki akacji rosnących przy 

projektowanym chodniku. 



8. Uzgadnianie dokumentacji z projektantem nt. Seniora + , I piętro budynku poszkolnego w Wirach. 

9. Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach ogłoszenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów 

dz. 228“ oraz zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 

16/66, 461 ul. W. Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego“ 

10. Rozmowa z Panią z Wojewódzkiego Urzędu Zabytków – Delegatura Wałbrzych na temat 

zewnętrznej platformy przy budynku poszkolnym w Wirach. 

11. Uzgodnienia na temat relacji odstępstwa od warunków technicznych z zezwoleniem na 

wprowadzenie rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydawanym przez 

organ straży pożarnej na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

12. Udział w spotkaniu oraz zlecenie pomiarów hydrantu zewnętrznego ( wielkości przepływu, 

ciśnienia statycznego i dynamicznego) , znajdującego się najbliżej obiektu budynku poszkolnego 

w Wirach. 

13. Wizyta i sprawdzenie etapów budowy – świetlice Strzelce i Tworzyjanów. 

14. Zlecenie dokumentacji projektowej na zadanie : „ Budowa parkingu znajdującego się przy 

Urzędzie Gminy w Marcinowicach” 

15. Realizacja wniosku o dofinansowanie zadania „Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie 

Gminy w Marcinowicach ”ze środków rezerwy budżetu państwa. 

16. Rozpoznanie sprawy związanej z nawożeniem ziemi na prywatne grunty w jednej z miejscowości 

gminy Marcinowice. ( w toku postępowania ustalono,  że prace nie stanowią robót budowlanych, 

które podlegają regulacji prawa budowlanego). 

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

petentom). 

18. Uczestnictwo w komisji przetargowej przy otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na 

zadania: Przebudowy dróg w Szczepanowie i Marcinowicach . 

19. Narada budowy- spotkanie 

20. Sprawdzenie zakresu prac przy wykonywaniu wentylacji mechanicznej garażu OSP w 

Tworzyjanowie.( rozmowa z Wykonawcą na temat tłumiącej  podstawy dachowej niezbędnej do 

zamocowania wentylatora dachowego). 



 

➢ Z ZAKRESU: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Przygotowanie umowy na opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

Terenie Gminy Marcinowice za rok 2018 

2. Sprawdzenie ww. dokumentu – umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy 

3. Odpowiedź na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu o wykreślenie z rejestru 

działalności regulowanej 

4. Przygotowanie aneksu do umowy z ZUWiK Strzelce dotyczącej prowadzenia Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – w związku z ogłoszonym stanem Pandemii 

5. Przygotowanie informacji na  stronę internetową Urzędu Gminy na temat Wytycznych ws. 

postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 

6. Przygotowanie informacji na stronę Urzędu na temat zamknięcia i otwarcia Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

7. Zamówienie kontenerów na odpady z firmy Hadllux zebrane z dzikiego wysypiska przez p. 

Waldemara Woźniaka  

8. Ustalenie odbioru pozostałych śmieci z ww. wysypiska z firmą ZOM 

9. Analiza kart odbioru odpadów przekazanych przez ZOM za kolejne miesiące 

10. Opisywanie i przekazywanie faktur do księgowości  

11. Zbieranie zgłoszeń dotyczących odbioru odpadów wielkogabarytowych 

12. Opracowanie raportu o stanie Gminy w części dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi. 

13. Korekta ww. raportu 

14. Analiza wykazu urodzeń – wyszukanie osób, które nie wpisały dzieci do deklaracji – 

przygotowanie wezwań 

15. Wysłanie ww. wezwań 

16. Przygotowanie wezwań do zmiany deklaracji do firm, które nie dokonały tego wcześniej 

17. Wprowadzanie zmian w deklaracjach 



18. Zgłoszenia do ZOM: problemy z odbiorem odpadów, dostarczanie pojemników, odbiór odpadów 

wielkogabarytowych 

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

systemie 

 

➢ Z ZAKRESU: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, wzory umów) do postępowań dotyczących: 

-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”  

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461; ul. W. 

Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W.Broniewskiego 

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów, dz. 228 

2. Zamieszczenie ogłoszeń o zamówieniach w biuletynie Zamówień Publicznych na stronie Urzędu 

Zamówień Publicznych 

3. Przygotowanie odpowiedzi na zapytania związane z zamieszczonymi ogłoszeniami o 

zamówieniach OR.271.6.2020 i OR.271.7.2020 

4. Przygotowanie informacji o sesjach otwarcia ofert i informacji z sesji otwarcia na stronę 

bip.marcinowice 

5. Udział w sesjach otwarcia ofert 

6. Analiza złożonych ofert – obliczenie punktów 

 

 

 


