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Malczyce, dnia 19 stycznia 2021 roku 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY 
MALCZYCE  

W OKRESIE 07.12.2020 - 15.01.2021 

1) Podpisanie umowy z Malczyckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. 1 Maja 5c, 55-
320 Malczyce na realizację świadczenia usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Malczyce 
w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku. 

2) Wydanie postanowienia w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Malczyce z dnia 
5 sierpnia 2020 roku nakładającej obowiązek na EKO-BERRY Sp. z o.o. ul. 
Marszałkowska 115/222, 00-102 Warszawa reprezentowanej przez Syndyka Masy 
Upadłościowej EKO-BERRY Sp. z o.o. w osobie Katarzyny Piórkowskiej – Frątczak, jako 
posiadacza odpadów, usunięcia z terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
36/40, obręb Malczyce, gmina Malczyce zgromadzonych odpadów w zakresie terminu 
wykonania obowiązku, wyznaczając termin 31 grudnia 2021 roku. 

3) Kontrola wypełniania obowiązku w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych miejscowości Kwietno, ul. Górna. 

4) Dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową świetlicy wiejskiej 
w Mazurowicach. Trwają czynności związane z odbiorem przez Państwową Strażą 

Pożarną  w Środzie Śląskiej oraz Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Środzie Śląskiej 
celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Działania związane z odbiorem zadania 
Naprawa konstrukcji dachu sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach. 
Wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany DAR – BET, ul. Staromiejska 36/2, 56-120 
Brzeg Dolny.  

5) Wydano 8 pism o odstąpieniu od prawa pierwokupu do warunkowej umowy sprzedaży 
nieruchomości z terenu gminy Malczyce. 

6) Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla budynku. 
7) Przygotowano umowy zlecenie na konserwację sprzętu OPS. 
8) Przygotowano 9 zleceń na wycenę nieruchomości będących własnością Gminy Malczyce 

(1x lokal użytkowy ul. Traugutta 19, 2x działki inwestycyjne Mazurowice i Malczyce, 4x 
działki budowlane ul. Szkolna, ul. Mylna, ul. Różana, ul. Górna, 1x operat lokalu przy ul. 
Długiej w Wilczkowie, 1x udziały Mazurowice ul. Kolejowa 1). 

9) Wykonano 8 zarządzeń (4 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży-działki 
Malczyce i Kwietno; 3x sprzedaż lokalu ul. Wąska, ul. 1-go Maja 34A, ul. 1-go Maja 56, 
1x likwidacja GBS)- 4 uzgodnienia dot. budowy przyłącza energetycznego. 

10) Wydano 9  wypisów i wyrysów,  8 zaświadczeń i o rewitalizacji z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

11) Podpisano 7 umów o dzierżawę gruntów.  
12) Wydano 1 postanowienie i 8  decyzji na podział działek  
13) Udział w posiedzeniu sztabu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
14) Aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią. 
15) Realizacja projektu pn. „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce”: 

przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia na zakup szafy przystosowanej do 
przechowywania, ładowania i ochrony laptopów oraz szafy (metalowej z odciągiem) na 
odczynniki dla nauczyciela, zakupiono w/w szafy, sporządzono i podpisano zlecenie na 
dostawę komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem z firmą PWH 
WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz z Rybnika, sporządzono i podpisano zlecenie na 
wykonanie szkoleń dla nauczycieli świadczonych przez firmę STREFA ROZWOJU 
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Danuta Rynkiewicz z Piaseczna, wysłano zaktualizowany wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

16) Przygotowano i wysłano dodatkowe dokumenty do przeprowadzenia kontroli umowy nr 
363/2020 w ramach projektu Zdalna Szkoła. 

17) Opublikowano w Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe na świadczenie usługi 
cateringowej w ramach projektu „Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka 
"Szczęśliwe Misie" w gminie Malczyce”, sporządzono i podpisano umowę na świadczenie 
usługi w 2021 roku z firmą ALFA-CATERING FABRYKA IMPREZ MAREK 
RĄCZKOWSKI z Wrocławia. 

18) Podpisano umowę z samorządem Województwa o przyznanie pomocy na operację pt. 
„Rozbudowa bazy turystycznej w Malczycach w Krainie Łęgów Odrzańskich”. 

19) Przygotowano i podpisano umowy o powierzenie grantu w ramach I rundy realizacji 
projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych 
w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”. 
Łącznie podpisano 29 umów. 

20) Współpraca w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 
modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu 
oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”. 

21) Współpraca przy opracowaniu dokumentu programowego IIT SW na lata 2021-2027. 
22) Przydzielenie zajęć dla ucznia kl. III w formie nauczanie indywidualne w domu na 

podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w PZPO w Środzie 
Śląskiej. 

23) Przyznanie dofinansowania w ramach realizacji rządowego wsparcia dla nauczycieli tzw. 
500+ dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach. 

24) Przekazywanie w formie sprawozdania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
informacji o zawieszeniu (częściowym lub całkowitym) instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 

25) Zatwierdzenie aneksu nr 4 do Arkusza Organizacji na rok szkolny 2020/2021 Szkoły 
Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach. 

26) Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

27) Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2020 r. 

28) Przekazanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej 
aktualnego wykazu placówek objętych systemem oświaty i placówek opiekuńczo – 
wychowawczych prowadzonych na terenie Gminy Malczyce. 

29) Przekazanie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu rozliczenia środków Funduszu Pracy 
przekazanych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników za rok 2020. 

30) Przygotowanie i przekazanie do zaopiniowania przez związki zawodowe uchwały 
dotyczącej form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok. 

31) Przekazanie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu rozliczenia ilościowo – wartościowego 
dotacji w ramach umowy 19/G/Posiłek/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. dotyczącej 
realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 

32) Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót 
budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich 
i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce. 
Wpłynęło 11 wniosków wspólnot mieszkaniowych. Weryfikację formalną i merytoryczną 
przeszły wnioski 4 wspólnot. Dotacja przyznana została na realizację 2 zadań przez 
wspólnoty: Dworcowa 10 i Mazurowicka 14. 2 wnioski znalazły się na liście rezerwowej: 
Dworcowa 5 i 1 Maja 56. 

33) Ogłoszenie naboru wniosków na stanowisko zastępcy kierownika referatu Rolnego, 
Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury. Pierwszy nabór nie został 
rozstrzygnięty, ogłoszono ponowny. 
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34) Opracowywanie artykułów dotyczących wydarzeń i spotkań na terenie gminy Malczyce.  
35) Zawarcie umów o współpracę w roku 2021 i publikacje materiałów prasowych na portalu 

i w prasie: Echo Średzkie, Gazeta Roland, Otomedia. 
36) Opracowanie artykułów do prasy - Echo Średzkie, portal gazety Roland, Express Średzki 

oraz na stronę internetową i BIP gminy Malczyce. 
37)  Aktualizacja fanpage na Facebooku. 
38) Przygotowanie i wręczenie nagród w konkursach: “Ślady Niepodległości na ziemi 

Malczyckiej" - 4 nagrody oraz facebookowy konkursu mikołajkowy – “Wizerunek Św. 
Mikołaja” - 38 nagród. 

39) Bieżąca realizacja zadań funduszu sołeckiego na 2020 r. oraz 2021 r. 
40) Przygotowanie wyzwań do opracowania przez studentów w ramach współpracy 

z Centrum Badawczo-Rozwojowym Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu - Szkoła Liderów Lokalnych oraz udział w inauguracji 
projektu (online). 

41) Współpraca z Fundacją Sendzimira w ramach grantu nr FS/Malczyce/2019/07 na 
prowadzenie procesu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce. 

42) Udział w spotkaniu w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Legnica 8 grudnia 
2020. 

43) Otwarcie dworca PKP w Malczycach,10 grudnia 2020. 
44) Udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska on-line, 

Malczyce 22 grudnia 2020.  
45) Udział w spotkaniu z przedstawicielami Instytutu Badań w Oświacie i dyrektorami szkoły 

podstawowej, Malczyce 30 grudnia 2020. 
46) W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Malczyce wydał 16 zarządzeń. Zarządzenia 

publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestr zarządzeń. 
47) Wydanych zostało 26 dowodów osobistych. 
48) Unieważniono 8 dowodów osobistych. 
49) Wydano 87 odpisów aktów stanu cywilnego. 
50) Dołączono 41 wzmianek i przypisków do aktów stanu cywilnego. 
51) Zmigrowano 74 akty. 
52) Udzielono 1 ślub cywilny. 
53) Wydano 4 zaświadczenia do ślubu cywilnego/konkordatowego. 
54) Zarejestrowano 7 zgonów. 
55) Usunięto niezgodności w 20 aktach stanu cywilnego  i ewidencji ludności. 
56) Przeprowadzono 1 zmianę imiona / nazwiska. 
57) Nadano 1 nr PESEL. 
58) Udostępniono 11 danych z rejestru mieszkańców. 
59) Przeprowadzono 22 aktualizacje meldunku. 
60) Wydano 6 zaświadczeń z rejestru mieszkańców. 
61) Przeprowadzono 1 transkrypcję aktu urodzenia i małżeństwa.  
62) Przygotowanie zestawienia osób objętych kwalifikacją (roczniki 2001/2002 i starsze) 

w ramach klasyfikacji wojskowej 2020/2021. 
63) W ramach Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano: 5 zmian, 

1 wznowienie, 4 zawieszenia, założono 2 nowe podmioty, 1 wykreślono. 
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Wykonanie najważniejszych źródeł doch. z dnia 31.12.2020 i porównanie do wykonania za 31.12.2019 
 

podatek plan 
realizacja na 
31.12.2019 

realizacja na 
31.12.2020 

wykonanie 
do planu w 

% zmiana w % 

1 2 3 4 (4/2)*100 (4/3)*100 

nieruchomości os. fizyczne 750 000 633 085 757 795 101,04 119,70 

nieruchomości os. prawne 900 000 839 184 986 908 109,66 117,60 

rolny os. fizyczne 520 000 527 689 620 222 119,27 117,54 

rolny os. prawne 125 000 114 207 122 625 98,10 107,37 

śr. transportowe 120 000 147 237 176 222 146,85 119,69 

udziały w PIT 4 703 442 5 702 032 4 868 798 103,52 85,39 

sprzedaż nieruchomości 250 000 710 712 242 997 97,20 34,19 

opłata śmieciowa 830 000 859 755 931 283 112,20 108,32 

Opłata za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu 95 000 87 081 92 142 96,99 105,81 

dzierżawy 150 000 176 418 167 312 111,54 94,84 

RAZEM 8 443 442 9 797 400 8 966 304 106,19 91,52 

 


