Marcinowice, 5 marzec 2020r.
SE.0057.2.2020

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
I.

Kalendarz Wójta Gminy Marcinowice
➢ 4 lutego 2020 r. w tym dniu uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami inwestycji
linii kolejowych 285 w celu uzgodnienia przekwalifikowania przebudowy lub
likwidacji przejazdów, następnie odbyłem spotkania z mieszkańcami gminy w
sprawach bieżących. Tego samego uczestniczyłem w spotkaniu w Goli Świdnickiej w
sprawie tegorocznych Dożynek.
➢ 5 lutego 2020 r. uczestniczyłem w przeglądzie dróg na terenie gminy.
➢ 6 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie uzgodnienia
przekwalifikowania przebudowy lub likwidacji przejazdów linii kolejowej 285, w
którym uczestniczyłem.
➢ 7 lutego 2020 r. spotkałem się z przedstawicielem Świdnickiego Przedsiębiorstwa
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Panem Zbigniewem Stander w sprawie chodników
oraz spowalniaczy ruchu na terenie gminy.
➢ 8 lutego 2020 r. uczestniczyłem w spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim
oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałem Dworczykiem.
➢ 10 lutego 2020 r.

uczestniczyłem w uroczystym wręczeniu promes programu

,,MALU|CH +’’. Wydarzenie odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu. Następnie odbyłem spotkanie z Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Panią Magdaleną
Salińską w celu omówienia wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
➢ 11 lutego 2020 r. brałem udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie
przebudowy drogi powiatowej Zebrzydów-Mysłaków, następnie uczestniczyłem w
nadzwyczajnym

zgromadzeniu

Wspólników

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Komunikacyjnego w Świdnicy.
➢ 12 lutego 2020 r. uczestniczyłem w wydarzeniu pt. ,, Świetlicowy Talent Show’’
organizowanym w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach.
➢ 13 lutego 2020 r. dokonałem przeglądu realizowanych inwestycji w poszczególnych
miejscowościach gminy.

➢ 14 lutego 2020 r. spotkałem się z Komendantem Straży Pożarnej w Świdnicy mł. bryg.
Dariuszem Budkiewiczem w celu omówienia funkcjonowania jednostek OSP z terenu
gminy.
➢ 15 lutego 2020 r. w tym dniu uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w
Szczepanowie oraz w Zabawie Karnawałowej w Goli Świdnickiej.
➢ 17 lutego 2020 r. odbyła się narada z kierownikami, podczas której omawiane były
sprawy bieżące, następnie odbyłem spotkanie z Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu
Świdnickiego Panem Markiem Olesińskim, a także z przedstawicielem Świdnickiego
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Panem Zbigniewem Stander w
sprawie remontu dróg.
➢ 18 lutego 2020 r. był dniem przyjmowania interesantów. W tym dniu odbyłem liczne
spotkania z mieszkańcami gminy w sprawach bieżących.
➢ 20 lutego 2020 r. spotkałem się z projektantem Panem Adamem Mądrzakiem w sprawie
remontu na świetlicy wiejskiej w Białej. Następnie uczestniczyłem w spotkaniu
konsultacyjnym programu ,,Czyste Powietrze’’ w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie
Zdroju. W tym samym dniu odbyła się wizytacja świetlic wiejskich, w której
uczestniczyłem wraz z radnymi,

członkami komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz z dyrektorem Centrum Biblioteczno- Kulturalnego.
➢ 21 lutego 2020 r. spotkałem się z komendantem Gminnym OSP Arkadiuszem Kulig w
celu omówienia bieżących spraw operacyjno-szkoleniowych dotyczących jednostek
OSP, następnie w miejscowości Tąpadła odbyło się spotkanie z kosztorysantem w
sprawie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Tąpadłach. Tego dnia uczestniczyłem
również w zebraniu wiejskim wsi Tąpadła.
➢ 25 lutego 2020 r. uczestniczyłem w XIX Szkolnym Festiwalu Piosenki Polskiej
organizowanym w Szkole Podstawowej w Marcinowicach. W tym dniu odbyły się
również zebrania wiejskie wsi Wiry oraz wsi Strzelce, w których uczestniczyłem.
➢ 26 lutego 2020 w związku z awarią oczyszczania ścieków w miejscowości Wiry,
udałem się w wyznaczone miejsce w celu oględzin, następnie uczestniczyłem w
gminnych eliminacjach XXV konkursu recytatorskiego ‘’Pegazik”.
➢ 27 lutego 2020 r. spotkałem się z Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Panią Małgorzatą Jurkowską w celu współpracy między instytucjami. Tego
dnia spotkałem się z Prezesami oraz Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu gminy, podczas spotkania omawiane były zadania jednostek pożarniczych
zrealizowane w 2019 r, sprawy bieżące oraz założenia na 2020 r.

➢ 28 lutego 2020 r.

uczestniczyłem w konkursie recytatorskim ‘’Pegazik”

organizowanym w Szkole Podstawowej w Marcinowicach. W tym samym dniu w hali
przy Szkole Podstawowej w Marcinowicach odbył się Nocny Turniej "Invest-Park Cup"
o Puchar Wójta Gminy Marcinowice, w którym brałem udział.
➢ 1 marca 2020 r. uczestniczyłem w charytatywnym turnieju piłki halowej ”Dla Amelki”.
➢ 2 marca 2020 r. wspólnie z dyrektor szkoły Podstawowej w Strzelcach Joanną
Mazanką, aspirantem Szymonem Szczepaniakiem, aspirantem sztabowym Piotrem
Król wręczyłem nagrody laureatom konkursu ,,Bezpieczne ferie" zorganizowanym
przez Komendę Powiatową Policji w Świdnicy.
➢ 3 marca 2020 r. spotkałem się właścicielem firmy ogólnobudowlanej Tom-Bau w celu
omówienia trwających inwestycji m.in. budowy świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie
oraz w Strzelcach. Następnie uczestniczyłem w spotkaniu z kierownikami jednostek,
komendantem gminnym OSP Arkadiuszem Kulig, kierownikiem posterunku policji w
Marcinowicach asp. szt. Remigiuszem Strzelczyk w celu omówienia epidemii
koronowirusa. W tym dniu uczestniczyłem również w Dniach Otwartych Szkoły
Podstawowej w Strzelcach.
➢ 4 marca 2020 r. uczestniczyłem w spotkaniu organizowanym w Urzędzie Miasta i
Gminy Sobótka w sprawie naborów grantowych.
➢ 5 marca 2020 r. odbyła się wspólna komisja Rady Gminy, w której uczestniczyłem.

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 do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 111722D od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości Strzelce”
realizowanego w ramach FDS

(zmiana wartości zadania w ramach wydatków

kwalifikowalnych),
2. Wojewoda Dolnośląski zatwierdził rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym
i finansowym zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężna w Marcinowicach”,
3. Gmina Marcinowice znalazła się na liście MRPiPS, którym przyznano dotację na
realizację zadania pn. „Klub Seniora w Wirach” w ramach programu SENIOR + edycja
2020 (zatwierdzona kwota dotacji 144 441,02 zł),

4. Trwa organizowanie działań w ramach projektu „Gmina Marcinowice i Mikroregion
Lazenski – wspólnym domem dla sąsiadów” na 2020 r.,
5. Przygotowywany jest wniosek w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2020 –
remont świetlicy w miejscowości Biała,
6. 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”,
7. Rozstrzygnięto

konkursy

i

przygotowywane

są

umowy

z

organizacjami

pozarządowymi,
8. 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”,
9. Trwają prace związane ze zmianą pozwolenia na budowę dot. szatni na boisku w
Wirach,
10. Odbył się II Nocny Turniej "Invest-Park Cup" o Puchar Wójta Gminy Marcinowice,
11. Sprzedano autobus Jelcz (gimbus),
12. Trwają przygotowania do tzw. „kominówki” i kolejnego etapu kanalizowania gminy;
➢ w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej:
1. Sporządzono część opisową do Raportu o Stanie Gminy Marcinowice za 2019 rok,
2. Sporządzono opisowe wykonanie budżetu w rozdziałach GKRPA, OSP, Sprawy
obronne, obrona cywilna,
3. W dniu 20.02.2020 r. przeprowadzono Trening Wczesnego Ostrzegania,
4. Wydano jedno stałe zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
5. Ubezpieczono samochody strażackie,
6. Przygotowano dokumentacje do ubezpieczenia strażaków oraz członków OSP,
7. W dniu 27.02.2020r. odbyło się spotkanie robocze Prezesów i Naczelników jednostek
OSP,
8. Sporządzono umowę z Panem Michałem Krzosą na prowadzenie zajęć profilaktycznoedukacyjnych z dziećmi klas I- VIII w Szkole Podstawowej w Strzelcach,

9. Sporządzono umowę z Panią Małgorzatą Makuch-Mielcarską na wykonanie animacji
podczas zabawy karnawałowej w świetlicach ( Gola Świdnicka, Szczepanów,
Chwałków, Śmiałowice),
10. W dniu 20.02.2020 r. odbył się przegląd świetlic wiejskich z udziałem członków
GKRPA, Dyrektora Centrum oraz Komisją Oświaty,… Rady Gminy Marcinowice,
11. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji w sprawie koronawirusa;
➢ w ramach zadań realizowanych w zakresie gminnej oświaty:
1. 21 lutego br. zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w
2020 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gminy Marcinowice na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz
ich rozliczania,
2. Zarządzeniem nr 15/20 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 27 lutego 2020 r. ogłoszono
konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w
Strzelcach,
3. 3 marca br. w Wałbrzychu odbyło się spotkanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty,
które poświęcone zostało zadaniom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w
związku z zagrożeniem koronawirusem,
4. Przeprowadzono procedurę dot. realizacji projektu „Umiem pływać” I etap w 2020 r.,
5. W porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych procedowany zmiany do arkuszy
organizacyjnych placówek;
➢ ponadto:
1. Prowadzone są prace organizacyjno-przygotowawcze związane z wyborami Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.

III.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - ZAKRES PRAC

1. Ogłoszony został I Przetarg na dzień 16.03.2020 r. na sprzedaż działki niezabudowanej
nr 65/8, AM-3, pow. 2,1178 ha w Chwałkowie.
2. Zawarto 6 umów dzierżawnych cz. działki nr 360 w miejscowości Marcinowice przy
ul. Okrężnej.
3. Zawarto umowę dzierżawy na działki nr 78/3, o pow. 0,1323 ha, położoną w obrębie
wsi Tąpadła.
4. Zawarto umowę dzierżawy na część działki nr 256/7, o pow. 0,068 ha, położonej w
obrębie wsi Biała
5. Wydano następujące pozwolenia na wycinkę drzew tj. 1 szt. z gat. klon, 2 szt. z gat.
jesion, 18 szt. a gat. świerk, 7 szt. z gat. jesion, 10 szt. z gat. olsza czarna, 11szt. z gat.
topola osika, 4 szt. z gatunku dąb we wsiach: Wirki, Gruszów, Tąpadła, Szczepanów,
Mysłaków, Kątki, Chwałków, Biała, Tworzyjanów, Marcinowice sporządzono 7
protokołów wizji lokalnej stanowiące podstawę do usunięcia wnioskowanych drzew.
6. Wystosowano wniosek do Starosty w sprawie

usunięcia powalonych drzew

(przeprowadzono wizję w terenie Sady -Białe Krowy).
7. Wydano decyzje na wycinkę 23 szt. drzew z gatunku topola w pasie drogi powiatowej
nr 2879D na odcinku Zebrzydów-Mysłaków, 12 szt. topoli na odcinku drogi powiatowej
nr 2085D Klecin – Krasków.
8. Wydano dla Wód Polskich decyzje na wycinkę 5 szt. drzew z gatunku olsza czarna
rosnących w potoku Dryżyna obręb Gola Świdnicka.
9. Wydano decyzje dla Parafii Rzymskokatolickiej w Mysłakowie na wycinkę 2 szt. drzew
z gatunku lipa drobnolistna oraz 3 szt. jesion, rosnących przy kościele w Zebrzydów (
w zamian za nasadzenia zastępcze w ilości 5 szt.).
10. Wydano 14 zaświadczeń o opłacie jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności (Wiry, Mysłaków, Zebrzydów, Chwałków, Strzelce,
Marcinowice).
11. Wydano 4 decyzje Wójta Gminy zatwierdzającą podział nieruchomości miejscowości
Biała, Chwałków, Tąpadła, Tworzyjanów, Wiry.
12. Wystosowano kolejne pisma o utrzymaniu w czystości i porządku na terenie posesji do
właścicieli działek w Marcinowicach.

13. 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).
14. Wystosowano pismo dotyczące podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji
sanitarnej do KOWR, które jest zarządcą nieruchomości położonej w miejscowości
Kątki.
15. Wystosowano pismo do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Świdnicy w sprawie
udostępnienia danych o hodowli drobiu na terenie Gminy Marcinowice.
16. Przedłożono sprawozdania SG-01 dot. Leśnictwo i ochrona środowiska do Główny
Urząd Statystyczny.
17. Ogłoszony został I Przetarg na dzień 16.03.2020 r. na sprzedaż działki niezabudowanej
nr 65/8, AM-3, pow. 2,1178 ha w Chwałkowie.
18. W dniu 28.02.2020 r. przeprowadzono III Przetarg na dzień 28.02.2020 r. na sprzedaż
działki niezabudowanej nr 16/74, AM-1, pow. 0,1307 ha w Marcinowice, przy ul. M.
Konopnickiej, działka została wylicytowana za kwotę: 55.000,00 zł +23% podatku
VAT
19. Wydano zaświadczenia o

numeracji porządkowej nieruchomości zabudowanej

budynkiem mieszkalnym w miejscowości Szczepanów.
20. Nadano

numery

porządkowe

budynkom

mieszkalnym

w

Stefanowicach,

Szczepanowie, Tąpadłach, Zebrzydowie i Marcinowicach ul. Świdnicka

sklep

Biedronka.
21. Przedłożono sprawozdania do GUS, Aglomeracji Świdnickiej, Bazy Azbestowej,
Numeracji porządkowej oraz Wody Polskie.
22. Przyjęto 153 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
23. Zakończono przygotowanie zawiadomień o czynszu dzierżawnym na 2020 rok - 103
dzierżawców
24. Zgłoszono do UM Departamentu Zdrowia kolejny zamiar uprawy konopi włóknistej –
łącznie 45,3 ha.
25. Wydano decyzję nakazującą odebranie psa mieszkańcom Strzelec.
26. Zawarto umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Marcinowice na wykonywanie usług
weterynaryjnych w 2020 roku.
27. Odpowiedz dla Świdnicy24.pl w sprawie ewidencji polowań w obwodach łowieckich
28. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi – program, uchwała, uzgodnienia
29. Sterylizacja kotek 4+2 + 2 +2 +1 + 3 ; kocur 1 + 2

30. Ogłoszono zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki
drzew przy szkole podstawowej w Strzelcach ( z gatunku lipa oraz jesion).

IV.

➢

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej – ZAKRES

Z ZAKRESU: GOSPODARKA ODPADAMI
1. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nowe
i zmieniające –180 deklaracji,
2. Regularne zgłoszenia do ZOM potrzeby wymiany i dostarczania nowych pojemników,
worków do segregacji, problemów dotyczących odbioru odpadów,
3. Przygotowanie odpowiedzi do RIO i przygotowanie uchwały dotyczących zmiany
wzoru deklaracji,
4. Przygotowanie decyzji dotyczących rozłożenia na raty zaległych opłat za
gospodarowanie odpadami – 3 decyzje,
5. Przygotowanie pisma do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy w spawie
nieprawidłowo ustawionych pojemników
6. Przygotowanie pisma do Polskich Kopalni Granitu, Kopalnia Chwałków, w sprawie
rozwiązania problemu śmieci wokół terenu Kopalni
7. Analiza dowodów ważenia odpadów zebranych przez ZOM za styczeń,
8. Bieżące sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym
rachunków
i faktur.

➢

Z ZAKRESU: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie wentylacji mechanicznej i
instalacji elektrycznej w garażu OSP w Tworzyjanowie – analiza przesłanych ofert unieważnienie zapytania ze względu na zaoferowane ceny

2. Umieszczenie

ponownego

zapytania

ofertowego

na wykonanie

wentylacji

mechanicznej i instalacji elektrycznej w garażu OSP w Tworzyjanowie – analiza
przesłanych ofert

➢ Z ZAKRESU: PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
1. Przygotowanie 2 wstępnych podziałów działek w Chwałkowie i Wirkach –
zaopiniowanie pozytywnie.
2. Przygotowanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek w następujących miejscowościach : Marcinowice, Zebrzydów, Szczepanów,
Tąpadła, Sady, Biała, Tworzyjanów, Wirki, Mysłaków.
3. Przygotowanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki : Kątki, Tąpadła, Śmiałowice.
4. Wpisanie wniosków do rejestru o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie w
miejscowości Mysłaków, Marcinowice.
5. Przygotowanie pisma do Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych w Sobótce w
sprawie uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury
planistycznej.
6. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tąpadła, gm.
Marcinowice.
➢Z ZAKRESU: GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKALNA
1. Przygotowanie umowy na wynajęcie świetlicy oraz wystawienie faktury w
następujących miejscowościach : Zebrzydów, Biała, Tąpadła, Chwałków, Gruszów,
Śmiałowice, Wiry, Szczepanów.
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. Przygotowanie nowych umów na palenie w świetlicach wiejskich : Biała, Mysłaków,
Szczepanów ,Wiry.

➢Z ZAKRESU: INNE
1. Przygotowanie zlecenia na wymianę rynien w świetlicy wiejskiej w Sadach.
2. Przygotowanie zlecenie na usunięcie awarii na świetlicy wiejskiej w Wirach.
3. Przygotowanie zlecenia na zakup opału do świetlicy wiejskiej w Wirach.
4. Przygotowanie zlecenia na wykonanie i montaż znaków w Chwałkowie i
Szczepanowie.
5. Przygotowanie zlecenia na wykonanie i montaż znaków w Chwałkowie i
Szczepanowie.
6. Przygotowanie zlecenia na wykonanie i montaż tabliczki na ul. Okrężną w
Marcinowicach.
7. Opisanie rachunków dotyczących palenia na świetlicach wiejskich.
8. Przygotowanie dokumentacji do PKP dotyczących rażących nieprawidłowości w
trakcie rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Marcinowice – Strzelce.

9. Uczestnictwo w spotkaniu w sprawie przebudowy, likwidacji i zmiany kategorii
przejazdów kolejowo-drogowych.
10. Przygotowanie pisma do Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z
o.o. w sprawie wstrzymania robót budowlanych dotyczących zadania „ Przebudowa
drogi gminnej nr 111722D od drogi powiatowej do końca zabudowań w miejscowości
Strzelce”.
11. Przygotowanie

Zlecenia na wykonanie Projektu Organizacji Ruchu na działce

drogowej w miejscowości Chwałków.

➢

Z ZAKRESU: DROGOWNICTWO
1. Wystosowano pisma do mieszkańców ul. Leśnej w sprawie oświetlenia
2. Wystosowano pismo do SDPŚ dot. uwzględnienia środków finansowych na realizację
zadań w zakresie remontów dróg , a w szczególności na naprawę odcinka drogi nr
2902D Pszenno – Kątki oraz o udostępnienie aktualizacje dokumentacji projektowej II
etapu na przebudowę drogi powiatowej nr 2879D w Mysłakowie.

3. W piśmie do KOWR wyrażono wolę nieodpłatnego przejęcia działek stanowiących
drogi, tj.:

Obręb Kątki oraz przejęcia lokali mieszkaniowych w miejscowości

Tworzyjanów.
4. Wystosowano pismo do mieszkańca gminy dot. zamontowania lustra
5. Skierowano pismo do Urzędu Miejskiego w sprawie zmiany kursu linii autobusowej nr
41 relacja Świdnica-Kątki dot. kursu o godz.9:24.
6. W miejscowości Chwałków wprowadzono nowy plan organizacji ruchy na działce
drogowej nr 119, a także wystosowano pisma do przedsiębiorstwa KOPALNIE I
HURTOWNIE

GRANITÓW

„SKALIMEX-GRANIT”

wzywające

do

natychmiastowego oddania i zamontowania znaku B-5 zakaz wjazdu pojazdów
ciężarowych, w miejscu z którego został bezprawnie usunięty.
7. Wystosowano pismo do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o dołączenie
drogi nr 343 do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zadań
własnych związanych z remontem, odbudową lub przebudową obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski
żywiołowej w latach wcześniejszych.
8. W piśmie do Starostwa Powiatowego oraz SPDŚ poproszono o zwołanie komisji, która
zaopiniuje

niebezpieczeństwo

na

drogach

w

Marcinowicach-ul.

Kolejowa,

Zebrzydowie, Białej oraz Kątkach.
9. W piśmie do P4 Sp. z o.o. (Play) nie wyrażono zgody na umieszczenie projektowanej
trasy linii kablowej na dz. nr 509 obręb Wirki oraz na przecisk pod drogą.
10. Pozytywnie uzgadniano przedstawiony projekt rozkładu jazdy na wykonywanie
regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii
komunikacyjnej nr 02 Słotwina-Świdnica-Gniechowice-Wrocław.
11. Podpisano umowę nr 182336045661/B/D/2019 o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. obiektu: Budynek poszkolny Wiry 61
12. Wystosowano pismo w sprawie udostępnienia informacji o planowanych inwestycjach
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, które planowane są na terenie Gminy
Marcinowice.
13. W kolejnym piśmie do GDDKIA wyrażono opinie w sprawie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku Pszenno- Szczepanów.
14. Wystosowano pismo do mieszkańców miejscowości Chwałków 24-24i oraz Sołtysa wsi
dot. bezpieczeństwa na działce.

15. Bieżące informowanie Tauron-Serwis drogą mailową /telefoniczną o niesprawnie
działających punktach oświetlenia ulicznego celem eliminowania usterek.
16. Bieżące sprawdzanie i opisywanie na bieżąco pod względem merytorycznym
rachunków i faktur (sprzątanie przystanków, energia elektryczna, dystrybucja,
eksploatacja, znaki drogowe, kamień itp.)

