
  Marcinowice, 31 maja 2021r. 

SE.0057.5.2021 

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym  

od 30 kwietnia do 31 maja 2021 r.  

 

 

 

W okresie od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. nadzorowałem realizację 

budżetu Gminy, kierowałem bieżącymi inwestycjami na terenie gminy, rozstrzygałem 

sprawy należące do moich kompetencji, wynikających z przepisów prawa. W zakresie 

podejmowania inicjatywy uchwałodawczej nadzorowałem przygotowanie projektów 

uchwał zgodnie z materiałami na XXXIV Sesję Rady Gminy Marcinowice. 

 

W okresie międzysesyjnym, pomimo trwającej epidemii COVID-19 Urząd Gminy w 

Marcinowicach był otwarty. Przyjmowanie interesantów przy zachowaniu szczególnych 

środków ostrożności odbywało się w Sali nr 1.    

 

W tym okresie przeprowadziłem szereg rozmów telefonicznych oraz odbyłem liczne 

spotkania  z mieszkańcami gminy, które dotyczyły m.in. 

 

- szkód mieszkaniowych oraz rolnych związanych z wystąpieniem powodzi 

- budowy dróg gminnych, wewnętrznych oraz transportu rolnego 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

- inwestycji wodociągowych oraz kanalizacyjnych 

- zakupu działek budowlanych oraz inwestycyjnych na terenie gminy 

- opłat z tytułu podatków 

- inwestycji budowlanych 

- mieszkań socjalnych 

 

 

 



I. SPOTKANIA   

 

1. Spotkanie z Prezesem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w sprawie wydatkowania 

budżetu klubu. 

2. Spotkanie z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Marcinowicach w celu zorganizowania 

uroczystości szkolnej z okazji nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich 

w Marcinowicach.  

3. Udział w naradzie kierowników Urzędu Gminy. Podczas narady omawiane były tematy 

dotyczące m.in. organizacji poszczególnych referatów oraz zadań na kolejne dni.  

4. Spotkanie z Proboszczami z terenu gminy. 

5. Udział w nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.  

6. Udział w Posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w sprawie 

opiniowania planu finansowego.  

7. Udział w uroczystej zbiórce z okazji ,, Dnia Strażaka'', organizowanej przez Powiatową Straż 

Pożarną w Świdnicy. 

8. Spotkanie z Wójtem Gminy Udanin  w celu współpracy.  

9. Spotkanie z Panem Pawłem Żurakowskim z Zakładu Oczyszczania Miasta w celu podpisania 

umowy na odbiór odpadów z terenu gminy. 

10. Spotkanie z Panem Mariuszem Wierzchoń-przedstawicielem firmy Tauron Nowe Technologie 

w sprawie porozumienia dotyczącego wymiany źródeł.  

11. Spotkanie z przedstawicielem firmy zajmującej się budową elektrowni wiatrowej na terenie 

gmint. Spotkanie dotyczyło przedstawienia oferty. 

12. Spotkanie z wykonawcą kanalizacji w Strzelcach. 

13. Odbiór techniczny drogi w miejscowości Wirki oraz Wiry. 

14. Spotkanie z projektantem w celu omówienia prac związanych z budową chodników oraz 

przejść dla pieszych. 

15. Spotkanie w terenie z Panem Andrzejem Nowak-kierownikiem Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad oraz z inwestorem sklepu Biedronka w celu zjazdu do posesji.  

16. Spotkanie z Nadleśniczym Świdnicy Panem Romanem Bereźnickim. Spotkanie dotyczyło 

dofinansowania dla straży pożarnej. 

17. Spotkanie z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałem Dworczykiem. Podczas 

spotkania wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy-Arturem Fiołkiem odebraliśmy promesę  



na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota 1 016 580 zł zostanie 

przeznaczona na budowę trzech dróg: 

➢ Marcinowice, ul. Świdnicka, czyli droga dojazdowa do domu seniora, dyskontu 

spożywczego i sali bankietowej – 357 495,20 zł 

➢ Wirki – droga gminna do osiedla– 303 412,80 zł 

➢ Gola Świdnicka, droga wewnątrz miejscowości – 355 672,80 zł 

 

18. Spotkanie z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałem Dworczykiem, Ministrami 

Waldemarem Budą oraz Piotrem Müllerem. Spotkanie dotyczyło Polskiego Ładu- 

finansowania nowych możliwości na lata 2021-2023. 

19. Spotkanie z właścicielem firmy Sanbet w sprawie współpracy. 

20. Spotkanie terenowe z mieszkańcami miejscowości Wirki w sprawie szkód, powstałych w 

wyniku powodzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. ZARZĄDZENIA 

1. Zarządzenie Nr 42/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gmin na 2021r. 

2. Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 12 maja 2021r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gmin na 2021r. 

3. Zarządzenie Nr 50/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 13 maja 2021r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Marcinowice alarmu przeciwpowodziowego. 

4. Zarządzenie Nr 51/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 13 maja 2021r. w sprawie odwołania 

alarmu przeciwpowodziowego wprowadzonego na terenie Gminy Marcinowice. 

5. Zarządzenie Nr 52/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 13 maja 2021r. w sprawie 

wprowadzenia na ternie Gminy Marcinowice pogotowia przeciwpowodziowego. 

6. Zarządzenie Nr 53/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17 maja 2021r. w sprawie odwołania 

pogotowia przeciwpowodziowego wprowadzonego na terenie Gminy Marcinowice. 

7. Zarządzenie Nr 54/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 maja 2021r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2021r.  

8. Zarządzenie Nr 55/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 maja 2021r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2021r. 

9. Zarządzenie Nr 56/21 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 maja 2021r.  w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2021r. 

 

 

 

 

 



 

III. Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty – ZAKRES PRAC  

 

➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty: 

 

1. Zatwierdzono arkusze organizacji szkół podstawowych i przedszkola  prowadzonych przez 

Gminę Marcinowice na rok szkolny 2021/2022. 

2. Od 6 maja br. 15 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich rozpoczęły 

realizację projektu Umiem pływać 2021 I etap na basenie OSIR Aquarius Park Wodny w 

Bielawie. 

3. Podpisano umowę o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” na 

realizację 56 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych w 

Marcinowicach i Strzelcach. 

4. Przygotowano wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 roku. 

5. Przygotowano i przesłano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w 

Wałbrzychu wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach. 

6. Ogłoszono nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – Kierownik Klubu 

Malucha w Wirach (nabór trwa do 2 czerwca br.)   

 

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

 

1. Przygotowanie odpowiedzi na zapytania do postepowań i procedura przesunięcia otwarcia 

ofert: 

− GK.271.8.2021 Tąpadła- droga dojazdowa do gruntów rolnych 

− GK.271.10.2021 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem 

w miejscowości Marcinowice 

− GK.271.11.2021 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Gola Świdnicka d. 130/1 

− GK.271.12.2021 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki d. 362, cz. dz. n 

2. Otwarcie i analiza ofert w postepowaniu: 

− GK.271.8.2021 Tąpadła- droga dojazdowa do gruntów rolnych 

− GK.271.9.2021 Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach III przetarg 



− GK.271.10.2021 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem 

w miejscowości Marcinowice 

− GK.271.11.2021 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Gola Świdnicka d. 130/1 

− GK.271.12.2021 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wirki d. 362, cz. dz. N 

3. Przygotowanie procedury negocjacji w postępowaniu GK.271.8.2021 Tąpadła- droga 

dojazdowa do gruntów rolnych. 

4. Ogłoszenie i otwarcie ofert dodatkowych w postępowaniu GK.271.8.2021 Tąpadła- droga 

dojazdowa do gruntów rolnych. 

5. Unieważnienie postepowań:  

− GK.271.8.2021 Tąpadła- droga dojazdowa do gruntów rolnych 

− GK.271.9.2021 Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach III przetarg 

6. Przygotowanie informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach w prowadzonych 

postepowaniach/ 

7. Opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych postepowań/ 

8. Udzielenie informacji publicznej: 

− dla Fundacji M.A.P.A. Obywatelska – w zakresie finansowania organizacji 

pozarządowych przez JST w 2020 i 2021 r. 

− dla Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej, Uniwersytet Łódzki – w zakresie 

realizacji zamówień publicznych 

9. Opracowanie Sprawozdania z realizacji z realizacji „Programu współpracy Gminy 

Marcinowice z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020”. 

10. Podpisanie umowy z GLKS w Marcinowicach na realizację zadań w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

 

➢ Z zakresu informatyzacji: 

 

1. Trwają prace nad wdrożeniem e-dowodu 2.0, który zakłada nowy wzór dokumentu oraz 

procedurę bezpieczeństwa. 

2. Trwają prace związane z przygotowaniem bazy do aplikacji wykrywającej niezgodności w 

deklaracjach określających wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 



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

zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej: 

 

1. Przekazanie samochodu pożarniczego IVECO z jednostki OSP w Tworzyjanowie do 

jednostki OSP w Śmiałowicach. 

2. Ogłoszony alarm przeciwpowodziowy w dniu 13.05.2021 r. 

3. Wypłata Ekwiwalentu dla Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczo-

gaśniczych, 

4. Odbiór maseczek ochronnych przekazanych przez Ministerstwo zdrowia dla mieszkańców 

gminy. 

5. Naliczenie II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 

6. W dniu 13.05.2021 r. odbył się wojewódzki trening Stałego Dyżuru.  

IV.      Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC 

1. Wydano postanowienie o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

„wydobywaniu kopalin: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy 

użyciu materiałów wybuchowych”, planowanego do realizacji na działce nr 180/2 AM1, 

obręb 0002 Chwałków, Gmina Marcinowice, 

2. Wydano postanowienie o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 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” 

3. Od 01.04.2021 r. rozpoczął się  Narodowy Spis Powszechny Ludności. 

4. W dniu 27.04 przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Świdnicy 

przeprowadzili ponowną inspekcje weterynaryjną dot. dobrobytu zwierząt gospodarskich w 

gospodarstwie rolnym w miejscowości Wirki.  

5. Wydano decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w  sprawie czasowego 

odebrania zwierząt Rozpoczęto postępowanie zmierzające do wydania decyzji nakazującej 

usunięcie odpadów z dz. nr 35 w Zebrzydowie. 

6. Wspólnie z Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych prowadzone są prace nad 

Planem Urządzeniowo-Rolnym Gminy Marcinowice.  



7. Wystosowano pisma w sprawie: 

➢ uprzątnięcia działki nr 35 w miejscowości Zebrzydów  

➢  rozbiórki ogrodzenia na dz. nr 58/3 w Śmiałowicach. 

➢ uporządkowania działki nr 194 w Zebrzydowie   

➢  prawa użytkowania wieczystego  

➢  powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez powódź w dniach 

12.05.-13.05.2021 skierowane do Wojewody Dolnośląskiego  

➢  oddelegowanie członka Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu oraz Powiatowego 

Zespołu Doradztwa w Świdnicy do komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez powódź w dniach 

12.05-13.05.2021 

8. Przekazano wg kompetencji Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego do Gmin Grębocice 

oraz Dzierżoniów. 

9. Przekazano oryginały dokumentów do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy dot. sprawy 

usunięcia odpadów na dz. nr 35 w miejscowości Zebrzydów.  

10. Wystosowano do Tauron dot. wycinki/ korekty drzew wrastających w linie energetyczne na 

posesjach położonych w miejscowości Zebrzydów.  

11. Przeprowadzono wizję lokalną dot. sporu sąsiedzkiego w miejscowości Marcinowice.  

12. Stworzono ankietę do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Gminie Marcinowice, 

która posłuży do stworzenia Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Gminie 

Marcinowice w tym : oszacowania ilości i jakości istniejących źródeł ciepła, liczby osób 

mogących być zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń grzewczych oraz 

preferencji co do nowego źródła grzewczego. 

13. Rozpoczęto program Czyste Powietrze. 

14. Zwrócono się do Starostwa Powiatowego z wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew tj. 1 

szt. lipy drobnolistnej rosnącej na dz. nr 258/3 w Szczepanowie.  



15. Wydano następujące  pozwolenia na wycinkę drzew tj. 3szt. z klon w miejscowości 

Szczepanów.  

16. Wydano 2 decyzję Wójta Gminy zatwierdzające podział nieruchomości miejscowościach: 

Wirki oraz Szczepanów.  

17. Sporządzono Uchwałę sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 29/2 

położonej w obrębie Marcinowice stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Świdnicy.  

18. Dokonano nowych nasadzeń krzewów na parkingu przy Urzędzie Gminy oraz na skwerze 

dz. nr 201/2 w miejscowości Marcinowice.  

V.     Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES  

➢ Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO i GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Pisma do Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w sprawie naprawy 

uszkodzonej nawierzchni dróg gminnych . 

2. Pisma do mieszkańców dotyczące napraw, przebudowy dróg przy posesjach w Gminie 

Marcinowice. 

3. Pismo dotyczące oznakowana posesji.  

Bieżące sprawy: 

- Bieżące informowanie Tauron-Serwis drogą mailową/telefoniczną o niesprawnie 

działających 

punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek. – spotkanie z dyrektorem dot. 

wymiany pkt. świetlnych 

- Bieżące sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur 

(sprzątanie przystanków, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, itp.) 

 

 

 

➢ Z ZAKRESU:PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE 

1. Przygotowanie wstępnych podziałów działek. 



2. Analiza możliwości powstania nowo wydzielonych działek zgodnie z zapisami 

miejscowego planu w miejscowości 20 szt. 

3. Przygotowanie zaświadczenia oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

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

możliwości podziału. 

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

6. Podziały geodezyjne nieruchomości 5 szt. 

➢ 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 rachunków w ramach projektu Lokalny Animator Sportu (Wirki). 

➢ 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 PUMA – wprowadzanie zmian w deklaracjach 

w systemie. 

7. Przygotowanie sprawozdania GUS. 

8. Wszczęcie postępowań i przygotowywanie dokumentacji do wystawienia decyzji 

9. Przygotowanie kart odpadów BDO. 



10. Przygotowanie dokumentów do podpisania porozumienia z Gminą Świdnik w sprawie   

aplikacji wykrywającej nieprawidłowości w deklaracjach śmieciowych. 

➢ Z ZAKRESU: FUNDUSZ SOŁECKI 

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

(palenie w piecu co, energia elektryczna, dystrybucja, eksploatacja, itp.) 

2. Bieżąca realizacja zleceń w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. 

3. Telefoniczne uzgadnianie terminów zamówień. 

4. Przesuwanie środków.    

5. Przygotowywanie umów i rozliczeń dla kosiarzy . 

➢ Z ZAKRESU: INWESTYCJE 

1. Odebranie drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 

2. Zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wokół świetlic wiejskich 

w Strzelcach i Tworzyjanowie. 

3. Przygotowanie umów w ramach projektu tzw. „Kominówka”.  

4. Odebranie drogi gminnej w Wirkach dz. nr 432 (SPBDiM). 

5. Uzgodnienia z projektantami (chodnik Wirki i Kątki, zatoka Zebrzydów, place zabaw) 

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

informacji petentom). 

7. Dokumentacja dot. przebudowy drogi w miejscowości Mysłaków. 

8. Przygotowanie dokumentacji oraz odbiory (ppoż, sanepid, kominiarz) dot. zakończenia 

budowy Klub Malucha w Wirach. 

9. Wniosek o płatność oraz uzupełnienia „Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na 

terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów” 

10. Przygotowanie dokumentacji do kolejnego przetargu Rozbudowa przedszkola publicznego 

w Marcinowicach. Dodatkowo pismo o przedłużenie terminu realizacji projektu wraz z 

dokumentacją. 

11. Przebudowa drogi w Szczepanowie – uzgodnienia związane z odwodnieniem. 

 

 

➢ Z ZAKRESU: INNE 

http://bip.marcinowice.pl/?przetargi=1&rok=2021&mc=1&eid=509
http://bip.marcinowice.pl/?przetargi=1&rok=2021&mc=1&eid=509


1. Przygotowanie pisma do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z prośba o 

zwiększenie dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa gminnego przedszkola 

w Marcinowicach”.  

2. Wydawanie zgody na wejście na teren gminy- 14 szt. 

3. Nadanie numerów porządkowych- 8 szt. 

4. Pisma dotyczące przyłączeń do sieci wodnej i kanalizacyjnej. 

5. Zlecenie na zakup tłucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 


