
  Marcinowice, 27 listopada 2020r. 

SE.0057.6.2020 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 13 października 2020r. do 27 listopada 2020 r.  

 

 

I. SPOTKANIA 

1. Spotkanie z przedstawicielem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w sprawie 

realizowanych inwestycji przy drogach powiatowych na terenie gminy. 

2. Spotkanie z członkami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie 

aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie gminy.  

3. Spotkanie z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej w sprawie oferty ubezpieczeń 

pracowniczych.  

4. Uczestnictwo w odbiorze drogi przy ulicy Broniewskiego. 

5. Spotkanie z Wicewojewodą Dolnośląskim Jarosławem Kresą w sprawie sytuacji 

powodziowej na terenie gminy.  

6. Odbiór techniczny świetlic w Tworzyjanowie oraz w Strzelcach. 

7. Udział w zebraniu wiejskim w Szczepanowie w sprawie budowy parkingu przy 

kościele. 

8. Udział w Posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej w sprawie 

perspektywy finansowej na lata 2021-2027 organizowanym w Starej Kopalni w 

Wałbrzychu. 

9. Wręczenie stypendiów dla prymusów Szkoły Podstawowej w Marcinowicach oraz 

Szkoły Podstawowej w Strzelcach. 

10. Spotkanie z Dyrekcją Szkół z terenu gminy w sprawie omówienia funkcjonowania 

jednostek oświatowych w czasie epidemii.  

11. Udział w odbiorze drogi na ulicy Szymborskiej. 

12. Spotkanie z przedstawicielem firmy Tom-Bau w sprawie realizowanych 

inwestycjach na terenie gminy.  

13. Udział w odbiorze samochodu pożarniczego Volvo FL 4×4  w siedzibie firmy Bocar. 

14. Spotkanie z wykonawcą zadania pt. ,, Budowa parkingu znajdującego się przy 

Urzędzie Gminy  w Marcinowicach’’ w celu omówienia prac związanych z ww. 

zadaniem. 



15. Spotkanie z przedstawicielem firmy realizującej inwestycję pt. ,, Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Szczepanów, dz. Nr. 228’’. 

16. Spotkanie z Panem Zbigniewem Standerem w sprawie dokumentacji dotyczącej 

przyszłych inwestycji drogowych w Gminie Marcinowice.  

17. Podpisanie umowy  z firmą WIT-BRUK na zadanie pt. ,, Przebudowa drogi 

wewnętrznej w m. Kątki , dz. 136/17’’ 

18. Spotkanie z przedstawicielem firmy Com-D realizującej inwestycję przebudowy 

odcinka drogi Szczepanów-Biała. 

19. Odbiór chodnika w miejscowości Gruszów. 

20. Spotkanie z Wicewojewodą Dolnośląskim Bogusławem Szpytmą. 

 

14 października ze względu na pogarszającą się sytuację powodziową wprowadzono alarm 

przeciwpowodziowy na  terenie gminy. Zagrożenie powstało po kilku godzinach intensywnych 

opadów deszczu.  W działaniach pomocniczych brały udział jednostki OSP oraz mieszkańcy. 

W związku z obniżeniem stanów wód na rzekach i potokach Gminy Marcinowice, w dniu 19 

października odwołano pogotowie przeciwpowodziowe. 

 

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 83/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 7 października 2020r. w sprawie 

przeprowadzania konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Marcinowice w 

sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Marcinowice. 

2. Zarządzenie Nr 84/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 października 2020r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.  

3. Zarządzenie Nr 85/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 października 2020 w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Marcinowice pogotowia przeciwpowodziowego. 

4.     Zarządzenie Nr 86/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Marcinowice alarmu przeciwpowodziowego .  

5.     Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie 

ustalenia stawki czynszu dzierżawnego  za nieruchomości stanowiące mienie komunalne 

Gminy Marcinowice.  

6.     Zarządzenie Nr 88/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.  

7.     Zarządzenie Nr 89/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 października 2020 r. w sprawie 

zamknięcia siłowni zewnętrznych oraz świetlic wiejskich.  

8.     Zarządzenie Nr 90/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 października 2020 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r.  

9.      Zarządzenie Nr 91/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 października 2020 r. w  sprawie 

odwołanie alarmu przeciwpowodziowego wprowadzonego na terenie Gminy Marcinowice.   

10.    Zarządzenie Nr 92/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 października 2020 r. w sprawie 

odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego wprowadzonego na terenie Gminy Marcinowice.  

11.    Zarządzenie Nr 93/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 października 2020 r. w sprawie nie 

skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 450 obręb Marcinowice.  

12.   Zarządzenie Nr 94/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 23 października 2020 r. w sprawie 

ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Marcinowice , w związku z epidemią 

koronawirusa COVID-19.  

13.    Zarządzenie  Nr 95/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 października 2020 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.  



15.    Zarządzenie Nr 97/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 października w sprawie ustalenia 

stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy 

Marcinowice. 

16.     Zarządzenie Nr 98/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 października w sprawie  w sprawie 

centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Marcinowice w związku z przepisami o Jednolitym Pliku 

Kontrolnym (JPK) w schemacie JPK_V7M. 

17.   Zarządzie Nr 99/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 października 2020r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r.  

18. Zarządzenie Nr 100/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r.  

20.   Zarządzenie Nr 102/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r.  

21.   Zarządzenie Nr 103/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021.  

22.   Zarządzenie Nr 104/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r.  

23.   Zarządzenie Nr 105/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. 

 

 

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 samochodu pożarniczego dla OSP Tworzyjanów. 

2. Złożenie wniosku do Funduszu Sprawiedliwości o dofinansowanie zestawów urządzeń 

hydraulicznych dla pięciu jednostek OSP.  

 

 

 

 

 



➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

 

1. Wydano decyzje w sprawie przyznania nauczycielom jednorazowych zasiłków pieniężnych w 

ramach pomocy zdrowotnej. 

2. Wydano decyzje w zakresie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. 

3. Uczestniczono w Kuratorium Oświaty Delegatura Wałbrzych w pracach Komisji 

Kwalifikacyjnej powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

4. Prowadzono procedurę związaną z realizacją obowiązku nauki przez uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

 

 

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

 

1. Opracowano dokumentację dotyczącą przetargów na wykonanie zadań pn. „Przebudowa drogi 

wewnętrznej w miejscowości Kątki dz. 136/17 „Wiry – droga dojazdowa do gruntów rolnych” 

oraz przetargu związanego z dostawą i montażem wyposażenia dla Klubu Malucha w Wirach. 

2. Podpisano umowę na realizację zadania publicznego w ramach ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie z Fundacją MarsJaiTy u Małgorzaty Tąpadła pn.: „Z Gminą 

Marcinowice radosne jesień i święta“. 

 

 

 

➢ z zakresu informatyzacji: 

 

1. Trwają pracę nad zakończeniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

e-Inclusion w Gminie Marcinowice”. Beneficjenci biorący udział w projekcie otrzymają w 

formie darowizny sprzęt komputerowy (laptopy). 

2. Przeprowadzono prace techniczne związane z instalacją nowej centrali telefonicznej. 

3. Przedłużono współpracę na kolejne 2 lata z firmą C.H BECK na dostęp do aktów prawnych 

Legalis dla Urzędu Gminy. 

4. Zamówiono platformę do wideokonferencji Zoom. 

5. Odnowiono certyfikaty kwalifikowalne dla pracowników urzędu. 

 

 



 

 

 

 

➢ ponadto: 

 

 

 

1. W związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2021 weryfikowany jest wykaz adresowo – mieszkaniowy. 

2. Aktualizowane są dane dotyczące osób skierowanych do odpracowania prac na cele społeczno-

użyteczne. 

3. Trwają prace związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej 2021. 

 

 

IV. Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

 

1. W dniu 28.10.2020 r. odbył się odbiór zadania pn. „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji 

wodnych we wsi Mysłaków”, dz. nr 515/3, 515/4, 550/3 i 550/6 R-C i RC3- rów , obręb 

Mysłaków. 

2. W związku z otrzymaniem dotacji celowej  od Wojewody za II półrocze 2020r. przekazano do 

referatu BF listę rolników uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego. 

3. Wydano Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93/20 z dnia 19.10.2020 r. w sprawie nie skorzystania z 

prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 450 obręb Marcinowice. 

4. Przekazano dokumentacje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska celem podpisania 

umowy o zwrot poniesionych nakładów dotyczących usuwania azbestu z terenu Gminy  

Marcinowice. 

5. Rozpoczęto postępowanie administracyjne o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa instalacji tankowania wodnego roztworu 

mocznika z podziemnym zbiornikiem i instalacją elektryczną” Tworzyjanów 43, 58-124 

Marcinowice, dz. nr 70/5 na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Alicja” Sp. z o.o., 

Dębno Polskie , ul. Racławicka 2a 63-900 Rawicz. 



6. Nałożono postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego 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”.  

7. Wniosek do Wojewody o powołanie Komisji do szacowania strat spowodowanych powodzią w 

dniach 13.10.2020-14.10.2020  r. na terenie gminy: 

• Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniami Nr 298  dnia 16 października oraz Nr 309 z dnia 22 

października powołał komisję ds. szacowania strat – powódź. Łącznie do Urzędu wpłynęło 9 

wniosków. W dniu 10.11.2020 Komisja przeprowadziła wizję w terenie.  

8. Rozpoczęto postępowanie w sprawie nielegalnej rozbiórki garażu wykonanego z azbestu w 

miejscowości Marcinowice. Po przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 23.11.2020 r. oraz 

oświadczeniu właścicielek przekazano pismo wyjaśniające sprawę do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Środowiska.  

9. Wystosowano pisma wyjaśniające w sprawie dotyczącej bezprzetargowej sprzedaży działki nr 

474/1 w Strzelcach. 

10. Sporządzono pismo do Orange dot. usunięcia słupa telekomunikacyjnego na dz. 25/1 obręb 

Kątki. 

11. Wystosowano pismo do Sołtysa oraz Radnego wsi Sady ws. potoku Sadowa. 

12. Wystosowano pismo do Starosty Powiatowego oraz do Nadzoru Budowlanego a także do 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Marcinowice w sprawie niewłaściwego 

odprowadzania wód opadowych z dz. nr 233/5 na dz. nr 234 obręb Wirki. 

13. Wystosowano pismo do mieszkańców wsi Biała w sprawie usunięcia konarów drzew 

wystających na sąsiadującą posesję dz. nr 326/2 obręb Biała oraz nienależytego zabezpieczenia 

psów. 

14. Wystosowano pismo w sprawie przycięcia gałęzi drzew i krzewów na działce nr 208 w 

miejscowości Szczepanów. 

15. Wysłano zawiadomienie do mieszkańca miejscowości Wiry o planowanej wizji w terenie w dniu 

26.11.2020 r. dot. niewłaściwego utrzymania psów. 

16. Ochrona zwierząt: przekazano 1 pieska do Schroniska Azyl w Dzierżoniowie. Udzielono 

pomocy weterynaryjnej rannej sowie. Poddano do utylizacji martwą sarnę. 

17.  Wystosowano pisma do Starosty Powiatowego w sprawie rowów melioracyjnych na terenie 

Gminy Marcinowice (dot. miejscowości Strzelce, Wiry) stanowiących własność Skarbu Państwa 

w administrowaniu Staroty Powiatowego. 



18. Przekazano pismo według kompetencji do Nadleśnictwa Świdnickiego. 

19. Udzielono informacji publicznej  

• w sprawie udzielenia informacji o zgłoszonych uwagach na temat oddziaływania stacji bazowych 

telefonii komórkowej na terenie Gminy Marcinowice 

• w sprawie bezprzetargowej sprzedaży dz. 474/1 obręb Strzelce 

20. Wydano następujące  pozwolenia na wycinkę drzew tj. 8 szt. z gat. świerk, 3 szt. z gat. jodła, 5 

szt. z gat. sosna w następujących miejscowościach: Kątki, Biała, Marcinowice, Zebrzydów, 

Sady, Gola Świdnicka. 

21. Wydano pismo w sprawie pozwolenia na przywrócenie do rolniczego użytkowania działek tj, 

wycinkę samosiejek.  

22. Wystąpiono pismem do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w sprawie wycinki oraz 

korekty  drzew w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2903D na trasie Zebrzydów- Kątki 

23. Wydano wezwanie do uzupełnienia wniosku w sprawie planowanej wycinki w miejscowości 

Mysłaków. 

24. Wydano 6 decyzji Wójta Gminy zatwierdzające podział nieruchomości miejscowościach 

Marcinowice, Gola Świdnicka, Wirki, Szczepanów, Kątki. 

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

uzgodnienia zezwolenia na wycięcie w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 35 na odcinku 

Pszenno-Wojnarowice: 7 szt. drzewa z gat. brzoza, 2 szt. drzewa z gat. modrzew, 1 szt. drzewa 

z gatunku jesion, 2 szt. drzew z gatunku klon- jawor oraz w obrębie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 2879D dz. nr 318 obręb Wiry: 3 szt. drzew z gatunku wierzba biała. 

 

V. Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES  

 

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1. Uzgodnienia ze Służbą Drogowej Powiatu Świdnickiego w następujących sprawach:  

• uzgodnienia w spr. wpięcia drogi 136/17 z dr nr 2902D Kątki,  

• wizja w terenie w spr. chodników Kątki, Wirki, Sady, Wiry, Zebrzydów, Strzelce, Chwałków. 

 



2.    Sprawy bieżące: 

• Fundusz Sołecki – zlecenia na bieżąco, zapytania ofertowe (doposażenie świetlic Strzelce i 

Tworzyjanów). 

• Inwentaryzacja ubytków w drogach gminnych.  

• 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 umów w zakresie zimowego przygotowania dróg przez ZUWIK w Strzelcach. 

 

 

➢ 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 Wirki – zaopiniowanie pozytywnie. 

4. Przygotowanie wstępnego podziału  działki Biała – 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 Sady, Tąpadła.  

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.   W pisanie wniosków do rejestru o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie w miejscowości           

Kątki i Biała. 

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

podziału. 

11.    Przygotowanie dokumentacji do debaty publicznej w spr. zmiany MPZP w miejscowości Sady 

12.    Przygotowanie dokumentacji do zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego   w    

Tworzyjanowie – uzgodnienia , opinie , uchwała, ogłoszenie, obwieszczenie Kątki i Biała. 

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. Przygotowanie sprawozdania BDO. 

3. Analiza kart odbioru odpadów przekazanych przez ZOM za kolejny miesiąc. 

4. Opisywanie i przekazywanie faktur do księgowości . 

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

6. Wprowadzanie zmian w deklaracjach i nowych deklaracji. 

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

wielkogabarytowych, Sady utrudniony przejazd. 

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

systemie. 

9. 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. Pismo w spr. przedłużenia okresu realizacji zadania  inwestycyjnego pn. „Utworzenie Klubu 

Malucha w Wirach” z przeznaczeniem na funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki 

(31.03.2021). 

2. Przygotowanie wniosków dot Dróg Transportu Rolnego. 

3. Przygotowanie i podpisanie umowy na Rozbudowę przedszkola (gminnego) publicznego w  

Marcinowicach. 

4. 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” 

(prace dodatkowe, drzwi, łazienki+ WC). 

5. Powiadomienie o wycofaniu wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana 

sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkolnych 1 - piętra na klub seniora i 

budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (nps) –w ramach zadania 

„Utworzenie  i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wiry” realizowane w ramach 

Programu „SENIOR + 2020 (złożona oferta przewyższyła kwotę, którą przeznaczono na realizację 

zadania). 

6. Zakończenie i rozliczenie zadania Szczepanów droga dojazdowa do gruntów rolnych II etap. 

7. Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie prac Kątki droga wewnętrzna dz. 136/17. 

8. Odebranie zadania polegającego na rozbudowie chodnika w miejscowości Gruszów. 

9. Rozpoczęcie remontu świetlicy wiejskiej wraz z montażem klimatyzacji w miejscowości Biała 

10. Spotkanie z wykonawcą przy OSP Tworzyjanów w sprawie montażu ocieplenia budynku remizy 

(podpisanie umowy). 

11. Wizja w miejscowościach: Mysłaków, Sady, Wirki, Strzelce.  

12. Naprawa awarii na drodze w Sadach (tzw. ul. Czereśniowa). 

13. Uzgodnienia w sprawie naprawy drogi w Śmiałowicach i Zebrzydowie. 

14. Uzgodnienia w spr. zmiany wykonania doraźnej naprawy drogi w Marcinowicach ul. 

Konopnickiej. 

15. Rozpoczęcie prac naprawczych w miejscowości Mysłaków (droga do gruntówa. rolnych). 



16. Uzgodnienia prac dodatkowych inwestycji budowy parkingu przy Urzędzie Gminy w 

Marcinowicach z wykonawcą firmy Dabro-Bau.  

17. Uczestnictwo w komisji przetargowej przy otwarciu ofert w przetargu. 

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

19. Spotkanie z przedstawicielami firm w celu analizy i kalkulacji wydatków. 

20. Złożenie wniosku o płatność, etap I ,,Budowa obiektów kulturalnych na terenie Gminy 

Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów’’. Złożenie dokumentacji w spr. 

udzielenia pozwolenia na użytkowanie w/w obiektów. 

21. Odbiór prac w ramach. zadania pn. ,,Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez 

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

22. Udział w naradach budowlanych w/s kanalizacji w miejscowości Strzelce – informacja do ZUWIK 

dot. postępu prac i uporządkowania terenu przez wykonawcę kanalizacji. 

23. Przyjmowanie wniosków, pomoc przy wypełnianiu oraz udzielanie informacji w ramach projektu 

tzw. „Kominówka”. 

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

petentom). 

25. Odbiór klimatyzacji zamontowanej w budynku Urzędu Gminy. 

26. Uzgodnienia/rozpoznanie cenowe dot. zakrycia rowu w miejscowości Zebrzydów i Wirki. 

27. Uzgodnienia z projektantem dot. przebudowy drogi w miejscowości Tąpadła (droga transportu 

rolnego + droga w kierunku boiska). 

28. Złożenie wniosku o rozpoczęciu prac budowlanych na planowane inwestycje. 

29. Złożenie wniosku o przedłużenie terminu realizacji zadania ,,Wiry- droga do gruntów rolnych’’ 

na 2021r. 

30. Odbiór zdania Budowa parkingu przy urzędzie Gminy w Marcinowicach. 

 

➢ Z ZAKRESU: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ) odpowiedzi na zapytania do postępowań 

dotyczących: 

• Wiry – droga dojazdowa do gruntów rolnych. 

• Prace nad zapytaniem ofertowym związanym z wyposażeniem świetlic wiejskich w Strzelcach i 

Tworzyjanowie + podpisanie umowy. 

 

 



➢ Z ZAKRESU: INNE 

1. Zlecenie zakup i montaż oświetlenia ulicznego: Strzelce 4 słupy, Stefanowice 3 słupy, Mysłaków 

5 opraw, Kątki 1 słup przeniesienie, zakup rur do miejscowości Strzelce i Wirki. 

2. Zlecenie montażu i demontażu znaków B1 w miejscowości Wirki. 

3. Złożenie wniosku o płatność w ramach projektu. ,,Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie 

Marcinowice’’. 

4. Złożenie wniosku o zmianę projektu ,,Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie 

Marcinowice’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 


