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Malczyce, dnia 8 grudnia 2020 roku 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY 
MALCZYCE  

W OKRESIE 14.11.2020 - 06.12.2020 

1) Wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia odpadów 
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania pomiędzy 
działkami oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 262 i 229/2 obręb Kwietno. 

2) Wydanie postanowienia w sprawie zaopiniowania pozytywnie „Planu ruchu 
odkrywkowego zakładu górniczego „Chomiąża” na lata 2021-2026”. 

3) Zawarto umowę z przedsiębiorstwem Usługi konsultingowe i geologiczne Marek 
Kancler, al. Kasztanowa 18/20/112, 53-125 Wrocław na wykonanie mapy sytuacyjno 
- wysokościowej rejonu złoża „Malczyce I” i wyrobiska górniczego w skali takiej jak 
w pierwotnej dokumentacji geologicznej oraz dodatku rozliczeniowego do 
dokumentacji geologicznej złoża w kategorii C1 z wnioskiem o skreślenie 
pozostawionych zasobów z bilansu. Realizacja zamówienia nastąpi do dnia 
30.04.2021. Kwota usługi 9.840,00 zł brutto. 

4) Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie 
i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie 
Gminy Malczyce II”. Do terminu składania ofert tj. 23.11.2020 r., godz. 10.00 nie złożono 
żadnej oferty. 

5) Wydano 3 zlecenia na wycenę nieruchomości będących własnością Gminy Malczyce 
(3x lokal mieszkalny ul. Wąska, ul. 1-go Maja 34A, ul. Mickiewicza 14). 

6) Wydano  zarządzenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży (sprzedaż lokalu 
w przetargu nieograniczonym ul. 1-go Maja 56). 

7) Przygotowano 3 ogłoszenia o przetargu (1x lokal ul. Kolonia Papierni 11, 2x działki ul. 
Wąska i ul. Mazurowicka). 

8) Wydano 2 wypisy i wyrysy oraz 9 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i o rewitalizacji. 

9) Podpisano 4  umowy o dzierżawę gruntów. 
10) Wydano 2  postanowienia i 7 decyzji na podział działek.  
11) Przygotowywano dokumentację zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 
12) Uzgodnienia z odpowiednimi organami w sprawie przebiegu Dolnośląskiej Autostrady 

Rowerowej. 
13) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wymiany terenów na linii Gmina Malczyce 

– Nadleśnictwo Miękinia – park w Wilczkowie. 
14) Wystąpienie z pismem do Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków dotyczącym 

wyrażenia opinii w sprawie ewentualnego wyburzenia ruin papierni przy ul. Sienkiewicza 
w Malczycach. 

15) Odbiór 25 szt. pulsoksymetrów od Aglomeracji Wrocławskiej oraz przekazanie do 
rozdysponowania SPZOZ Malczyce. 

16) Realizacja inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazurowice. 
Wykonawca COMPLEX – BUD s.c. ul. Sikorskiego 1, 59-300 Lubin. 30.11.2020 r.  
Wykonawca robót zgłosił do odbioru budynek świetlicy wiejskiej w Mazurowicach. 
Odbiór końcowy odbędzie się w dniu 15.12.2020 r. 

17) Realizacja zadania Naprawa konstrukcji dachu sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Malczycach. Wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany DAR 
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– BET, ul. Staromiejska 36/2, 56-120 Brzeg Dolny. Termin realizacji prac 31.12.2020 
r. 

18) Rozliczanie i raportowanie końcowe, promocja w związku z prowadzonym Powszechnym 
Spisem Rolnym 2020.  

19) Przeprowadzono rozeznanie rynku dotyczące zamówienia na dostawę komputerów 
przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Nauka 
inwestycją w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce”. 

20) Przeprowadzono ponowne szacowanie wartości zamówienia z zakresu realizacji usług 
szkoleniowych na rzecz nauczycieli szkoły podstawowej w ramach realizacji projektu pn. 
„Nauka inwestycją w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce”. 

21) Przygotowano i wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
korektę wniosku o płatność z realizacji zadania pn. “Zagospodarowanie terenu przy ulicy 
Pocztowej w Malczycach” w ramach konkursu “Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 r. 

22) Wysłano w systemie SL2014 korektę wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę 
i o refundację za okres 27.06.2020-09.09.2020 w ramach projektu „Budowa 
demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko”. 

23) Opublikowano listę rankingową wniosków o udzielenie 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” oraz przekazano grantobiorcom decyzje o 
zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. Dofinansowanie do wymiany źródła 
ciepła otrzyma 30 grantobiorców. 

24) Opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące wymiany źródła ciepła w ramach realizacji 
projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych 
w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”. 

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

26) Współpraca przy opracowaniu dokumentu programowego IIT SW na lata 2021-2027. 
27) Przekazywanie w formie sprawozdania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

informacji o zawieszeniu (częściowym lub całkowitym) instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 

28) Przydzielenie zajęć dla ucznia kl. VI w formie nauczanie indywidualne na podstawie opinii 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w PZPO w Środzie Śląskiej 

29) Zatwierdzenie aneksu nr 3 do Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej im. Skarbów 
Dolnego Śląska w Malczycach na rok szkolny 2020/2021 (aneks sporządzono w celu 
uporządkowania godzin, które przyznano uczniom z opiniami). 

30) Przyznanie godzin dla ucznia na podstawie opinii o potrzebie zorganizowania 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021. 

31) Wydanie decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika. Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., ul. Urazka 11, Brzeg 
Dolny. 

32) Przygotowanie i złożenie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wniosku w sprawie 
przekazania środków Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek bankowy gminy na 
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

33) Bieżąca realizacja zadań funduszu sołeckiego na 2020 r. 
34) Organizacja konkursu "Ślady Niepodległości na ziemi malczyckiej". W ramach konkursu 

wpłynęły 4 prace.  
35) Organizacja facebookowego konkursu mikołajkowego. Udział w konkursie wzięło 

38 dzieci.  
36) Bieżąca realizacja zadań funduszu sołeckiego na 2020 r. 
37) Przygotowanie umowy oraz specyfikacji na dostarczenie oraz montaż monitoringu na 

terenie gminy Malczyce.  
38) Nawiązanie współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Samorządu Terytorialnego 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Szkoła Liderów Lokalnych.  
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39) Współpraca z Fundacją Sendzimira w ramach grantu nr FS/Malczyce/2019/07 na 
prowadzenie procesu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce. 

40) Opracowanie artykułów do gazety EchoŚredzkie, Express Średzki, portal internetowy 
gazety Roland oraz na stronę internetową i BIP gminy Malczyce. 

41) Aktualizacja fanpage na Facebooku. 
42) Udział w posiedzeniu on-line komitetu sterującego, Malczyce 16 listopada 2020. 
43) Udział w zjeździe on-line Aglomeracji Wrocławskiej, Malczyce 18 listopada 2020. 
44) Podpisanie porozumienia z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w sprawie włączenia 

gminy Malczyce w inicjatywę Dolnośląski Klaster Edukacyjny, Legnica 19 listopada 2020. 
45) Spotkanie z burmistrzem Wołowa, Malczyce 20 listopada 2020. 
46) W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Malczyce wydał 4 zarządzenia. Zarządzenia 

publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestr zarządzeń. 
47) Wydanych zostało 16 dowodów osobistych. 
48) Unieważniono 12 dowodów osobistych. 
49) Wydano 34 odpisy aktów stanu cywilnego. 
50) Dołączono 34 wzmianki i przypiski do aktów stanu cywilnego. 
51) Zmigrowano 41 aktów. 
52) Zarejestrowano 5 zgonów. 
53) Usunięto niezgodności w 33 aktach stanu cywilnego  i ewidencji ludności. 
54) Udostępniono 3 dane z rejestru mieszkańców. 
55) Przeprowadzono 7 aktualizacji meldunku. 
56) Wydano 10 zaświadczeń z rejestru mieszkańców. 
57) Przeprowadzono 2 transkrypcje aktów urodzenia i małżeństwa.  
58) Wprowadzono 4 dane  do rejestru  RDK (Rejestr Danych Kontaktowych). 
59) W ramach Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano: 5 zmian, 

1 wznowienie, 1 zawieszenie, założono 1 nowy podmiot, 2 wykreślono. 
 


