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Malczyce, dnia 13 lutego 2020 roku 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY 
MALCZYCE  

W OKRESIE 21.01.2020 - 12.02.2020 

1) Uruchomiono portal mapowy gminy Malczyce dotyczący 1280 punktów adresowych na 
terenie całej gminy, dokonano aktualizacji bazy danych dot. numeracji porządkowej 
w gminie Malczyce i weryfikacji i korekty adresów nadawanych w latach 1994-2019. 

2) Dokonano pogrupowania dokumentacji dotyczącej zasobów gminy Malczyce, gospodarki 
nieruchomościami,  inwentaryzacji oraz komunalizacji mienia. 

3) Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla budynku (2x 
Malczyce,1x Zawadka). 

4) Dokonano analizy wniosków złożonych w roku 2019 o przyznanie mieszkań 
komunalnych (wstępna kwalifikacja oraz sporządzenie listy dla komisji mieszkaniowej) -
termin komisji marzec 2020. 

5) Opracowano dokumentację w sprawie bezpłatnego przejęcia terenów od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dz. 166/15 Szymanów; dz. nr 243/5 droga w m. 
Chomiąża). 

6) Przygotowano ankietę narodowego kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań 
obronnych w 2019 roku. 

7) Rozliczono dotację na obronę cywilną i akcję kurierską – 1200 zł – środki przyznane 
przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

8) Wydano 4 wypisy, 4 wyrysy  i 7 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

9) Podpisano 3  umowy na dzierżawę gruntów gminnych. 
10) Działania zabezpieczające  prowadzone w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 

w Malczycach w związku ze stwierdzonymi usterkami technicznymi. 
11) Przygotowanie sprawozdania z inwentaryzacji wyrobami zawierającymi azbest na terenie 

gminy Malczyce w roku 2019. 
12) Wydano 7 pozwoleń na sterylizację bądź kastrację bezdomnych kotów oraz 1 pozwolenie 

na kastrację psa w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce”. 

13) Zaopiniowano projekt budowy stacji transformatorowej w miejscowości Zawadka. 
14) Sporządzono i wysłano do Ministerstwa Sportu i Turystyki rozliczenie dofinansowania ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pt. „Budowa 
Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt”.  

15) Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadania w ramach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH+” 2019 - Moduł 1b oraz 
moduł 2 – złożone w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. 

16) Weryfikacja i akceptacja sprawozdania z wykonania prac renowacyjnych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków tj. pomnika figura św. Jana Nepomucena złożonego 
przez Parafię pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Malczycach. 

17) Ogłoszono otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
w roku 2020. 
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18) Weryfikacja sprawozdań końcowych z realizacji w 2019 r. zadań publicznych, wezwanie 
organizacji pozarządowych do dokonania korekt/uzupełnień w złożonych  
sprawozdaniach końcowych z wykonania zadań publicznych w roku 2019. 

19) Współpraca w ramach realizacji projektu pn. “Projekt grantowy – wsparcie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych w gminie Prusice, w gminie Malczyce i w gminie Oborniki 
Śląskie”, weryfikacja wniosków o płatność, przygotowywanie dokumentów niezbędnych 
do rozliczenia projektu. 

20) Bieżące wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 
2 szt. nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów o napędzie hybrydowym (spalinowo - 
elektrycznym) klasy MAXI oraz 1 autobusu elektrycznego klasy MINI ze stacją szybkiego 
ładowania autobusu elektrycznego” oraz unieważnienie postępowania. 

21) Bieżące wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ do przetargów nieograniczonych: “Budowa 
świetlicy wiejskiej w Mazurowicach” i “Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku” realizowanych 
w ramach zadania pn. Budowa demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach 
Mazurowice i Rusko” dofinansowanego ze środków RP WD 2014-2020, otwarcie oraz 
unieważnienie postępowań.  

22) Ogłoszenie przetargu nieograniczonego “Budowa świetlicy wiejskiej w Mazurowicach II” 
oraz przetargu nieograniczonego Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku II”, realizowane 
w ramach w/w projektu. 

23) Opracowanie oraz opublikowanie planu zamówień publicznych na 2020 r.  
24) Korekta dokumentów do umowy o dofinansowanie do projektu pn. “Budowa 

demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko”, 
realizowanego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 1.OSI - 3.3.1 
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym – OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

25) Bieżąca realizacja projektu „Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka 
„Szczęśliwe Misie” w gminie Malczyce”, realizowanego przez gminę Malczyce w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 8: Rynek Pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego 
i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego- konkursy 
horyzontalne. 

26) Przygotowanie i przekazanie do zaopiniowania przez związki zawodowe projektu 
uchwały dotyczącej form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok. 

27) Wyrażenie zgody przez organ prowadzący na przyznanie godzin dla uczniów szkoły 
podstawowej posiadających opinię o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

28) Sporządzenie i przekazanie sprawozdania za 2019 rok z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Malczyce do RIO, ZNP, 
dyrektorów placówek, rady gminy. 

29) Sporządzenie i przekazanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania 
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gminnych żłobkach, klubach dziecięcych oraz 
u dziennych opiekunów, wg stanu na 15 stycznia 2020 r. 

30) Rozliczenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dotacji celowych 
przyznanych w 2019 r. 

31) Złożenie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie szkolenia z Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego dla pracowników urzędu gminy w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego 2020. 

32) Opracowanie artykułów do gazety Express Miejski, portal internetowy gazety Roland oraz 
na stronę internetową i BIP gminy Malczyce. 

33) Aktualizacja fanpage na Facebooku. 
34) Przygotowywanie wydania Gazety Malczyckiej. 
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35) Opracowanie akcji informacyjnej dotyczącej segregacji odpadów komunalnych: 
informacje na stronę internetową, wzór ulotki, projekt bajeru, ankieta dla mieszkańców. 

36) Opracowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 
gminy Malczyce. 

37) Udział w spotkaniu z gminami w sprawie realizacji projektu partnerskiego wymiany źródeł 
ciepła, Domaniów 22 stycznia 2020. 

38) Udział w XVII ogólnopolskim koncercie charytatywnym na rzecz pomocy Rodakom na 
Wschodzie, Syców 25 stycznia 2020. 

39) Udział w uroczystym Wieczorze Kolęd organizowanym przez Stowarzyszenie 
Sympatyków Malczyc i okolic, Malczyce 25 stycznia 2020. 

40) Udział w sesji rady powiatu, Środa Śląska, 30 stycznia 2020. 
41) Udział w otwarciu publicznego żłobka „Wesołe Skrzaty” w Kostomłotach oraz dziennego 

domu seniora, w Osieku, 31 stycznia 2020. 
42) Udział w spotkaniu dot. nowej perspektywy finansowej 2021-2027, Strzelin 4 lutego 2020. 
43) Udział w radzie budowy organizowanej przez PKP w związku z przebudową budynku 

dworca, Malczyce 5 lutego 2020. 
44) Udział we wspólnym tańcu „Polonez dla Rolanda” z maturzystami średzkich szkół, Środa 

Śląska, 6 lutego 2020. 
45) Spotkanie z Biskupem Edwardem Janiakiem, Kalisz 10 lutego 2020. 
46) Udział w spotkaniu z radnymi gminy Malczyce dotyczącym planowanych inwestycji, 

Malczyce 11 lutego 2020. 
47) Prowadzenie czynności związanych z kwalifikacją wojskową – wezwania 49 osób, 

rozplakatowanie ogłoszeń. 
48) W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Malczyce wydał 6 zarządzeń. Zarządzenia 

publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestr zarządzeń. 
49) Wydanych zostało 17 dowodów osobistych.  
50) Unieważniono 24 dowody osobiste.  
51) Dołączono 16 wzmianek i przypisków do aktów stanu cywilnego. 
52) Wydano 36 odpisów aktów stanu cywilnego. 
53) Wprowadzono (zmigrowano) do systemu  35 aktów. 
54) Usunięto 8 niezgodności w aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności. 
55) Przeprowadzono 19 aktualizacji meldunku. 
56) Wydano 2 decyzje meldunkowe. 
57) Wydano 16 zaświadczeń z rejestru mieszkańców. 
58) Udostępniono 16 danych z rejestru mieszkańców. 
59) Wprowadzono 6 danych do nowego rejestru  RDK (Rejestr Danych Kontaktowych). 
60) Zarejestrowano 1 zgon. 
61) Złożone zostały 2 wnioski o nadanie medalu za długoletnie pożycie.  
62) W ramach Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano: 6 zmian, 

3 wznowienia, założono 1 nowy podmiot. 
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Wykonanie najważniejszych źródeł doch. z dnia 31.01.2020 i porównanie do wykonania za 31.01.2019 

podatek plan 
realizacja na 
31.01.2019 

realizacja na 
31.01.2020 

wykonanie 
do planu w 

% zmiana w % 

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

nieruchomości os. fizyczne 700 000 9 709 21 750 3,11 224,02 

nieruchomości os. prawne 900 000 57 714 63 229 7,03 109,56 

rolny os. fizyczne 480 000 6 363 19 765 4,12 310,62 

rolny os. prawne 125 000 8 716 719 0,58 8,25 

śr. transportowe 120 000 0 208 0,17 - 

udziały w PIT 5 018 933 585 293 505 882 10,08 86,43 

sprzedaż nieruchomości 250 000 0 75 530 30,21 - 

opłata śmieciowa 830 000 83 861 80 925 9,75 96,50 

Opłata za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu 95 000 30 001 40 094 42,20 133,64 

dzierżawy 150 000 3 801 3 557 2,37 93,58 

RAZEM 8 668 933 785 458 811 659 9,36 103,34 

 
 


