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Malczyce, dnia 19 października 2020 roku 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY 
MALCZYCE  

W OKRESIE 18.09.2020 - 15.10.2020 

1) Realizacja zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Łącznej w Wilczkowie. 
Zadanie zrealizowane i odebrane w okresie sprawozdawczym. Koszt całkowity 
348.629,94 zł, wykonawca MUK Malczyce. 

2) Realizacja zadania pn. Zagospodarowanie ul. Pocztowej w Malczycach. Koszt 65.000,00 
zł, wykonawca FW Anna Foremna. Umowa podpisana w dn. 10.08.2020. Pozostała do 
zamontowania mała architektura – oczekiwanie na dostawę. 

3) Realizacja inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusko. Wykonawca 
robót: Firma WIAN Natalia Orlova 51-165 Wrocław; ul. B. Krzywoustego 6-12. 

4) Realizacja inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazurowice. 
Wykonawca: COMPLEX – BUD s.c. ul. Sikorskiego 1, 59-300 Lubin. 

5) Realizacja 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. Podpisano aneks do umowy z wykonawcą. 
Termin realizacji prac 31.12.2020 r. 

6) Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne „Przygotowanie 
i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie 
Gminy Malczyce”. Termin otwarcia ofert 30 października 2020. 

7) Sporządzono 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla budynku (4x 
Malczyce). 

8) Wydano 1 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego. 
9) Przygotowano projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulic w Chomiąży (ul. Graniczna), 

w Zawadce (ul. Czereśniowa). 
10) Wydano 4 zarządzenia o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży (2x działka 

budowlana, 1x sprzedaż lokalu mieszkalnego – Kolonia Papierni, 1x sprzedaż lokalu na 
rzecz najemcy – Sienkiewicza 2). 

11) Zlecono 1 wycenę działki niezabudowanej (ul. Mazurowicka) oraz 1 wycenę dla lokalu 
komunalnego (wykup przez najemcę ul. 1-go Maja 13). 

12)  Zlecono sporządzenie 4 operatów (wykup lokali przez najemców ul. Wąska 1, 
ul. Mickiewicza 14, sprzedaż lokalu ul. 1-go Maja 34a). 

13) Przygotowano 3 wnioski o wydzielenie samodzielności lokalu (wnioski najemców 
o wykup lokalu). 

14) Wydano 6 wypisów i wyrysów, 15 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i o rewitalizacji. 

15) Wydano 1 zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej. 
16) Podpisano 4 umowy o dzierżawę gruntów. 
17) Wydano 3 postanowienia i 3 decyzje na podział działek. 
18) Ogłoszono wykaz nieruchomości do dzierżawy na terenie gminy Malczyce (staw 

w Malczycach). 
19) Wydano 6 zgód na sterylizację/kastrację bezdomnych zwierząt w ramach „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Malczyc”. 

20) Koordynacja oraz organizacja obsługi Gminnego Biura Spisowego, a także 
rozstrzygnięcie naboru kandydatów na rachmistrza spisowego w związku 
z prowadzonym Powszechnym Spisem Rolnym 2020.  
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21) Udział w treningu systemu ostrzegania i alarmowania. 
22) Przygotowywanie planu operacyjnego gminy Malczyce. 
23) Udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
24) Udział w szkoleniu dotyczącym dzierżaw nieruchomości. 
25) Przygotowanie i ogłoszenie zapytań ofertowych na: dostawę opału typu pelet do Szkoły 

Podstawowej w Malczycach w sezonie grzewczym 2020/2021, dostawę węgla typu gruby 
kostka gat. I w sezonie grzewczym 2020/2021, dostawę workowanego węgla 
kamiennego typu "eko groszek" do hali sportowej w Malczycach. 

26) Wysłano w systemie SL2014 pismo do Instytucji Zarządzającej (DIP) z prośbą 
o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Budowa 
demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko” 
z 31.12.2020 na 31.12.2021 r. 

27) Wysłano w systemie SL2014 skorygowany wniosek o płatność rozliczający zaliczkę oraz 
wniosek o refundację za okres 27.06.2020-09.09.2020 w ramach projektu „Budowa 
demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko”. 

28) Sporządzono sprawozdanie dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji 
oraz wysokości pozyskanych środków w 2020 r. przez gminę Malczyce. 

29) Przeprowadzono ocenę formalną złożonych wniosków o udzielenie grantu w ramach 
projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych 
w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” 
oraz sporządzono listę wniosków, które spełniły bądź nie spełniły kryteriów oceny 
formalnej. 

30) Współpraca w ramach realizacji projektu pn. „Przekształcenie opieki zdrowotnej na 
Dolnym Śląsku w kierunku zintegrowanego systemu opartego na koncepcji E-zdrowia 
przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”. 

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

32) Współpraca przy opracowaniu dokumentu programowego IIT SW na lata 2021-2027 
w gminami, które wspólnie podpisały porozumienie.  

33) Podpisanie umów na dowóz do szkoły dzieci z niepełnosprawnościami przez rodziców 
prywatnym samochodem - 4 umowy. 

34) Wyrażenie zgody na podniesienie ceny obiadu w stołówce szkolnej w Szkole 
Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach. 

35) Wyrażenie zgody na zajęcia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na 
podstawie opinii dla uczennicy kl. VII SP w Malczycach. 

36) Przekazanie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do zaopiniowania aneks nr 1 do 
arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach 
i Publicznego Przedszkola w Malczycach. 

37) Przekazanie do KO we Wrocławiu wykazu środków Funduszu Pracy pozostających 
w dyspozycji gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników w roku 2020 w formie załącznika Nr 3 do umowy z dnia 24 lutego 2020 r. 

38) Przekazanie danych do Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczących wykazu 
żłobków, oddziałów żłobkowych i grup żłobkowych przy przedszkolach oraz klubów 
dziecięcych działających na terenie gminy Malczyce. 

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

40) Przyznanie nagród wójta gminy Malczyce dla dyrektorów placówek oświatowych gminy 
Malczyce oraz nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska 
w Malczycach z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

41) Bieżąca realizacja zadań funduszu sołeckiego na 2020 r. 
42) Sprawdzenie wniosków funduszu sołeckiego złożonych przez sołectwa do realizacji 

w  2021 r. 
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43) Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: wydanie 
postanowien o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, 1 posiedzenie/ spotkanie GKRPA w Malczycach, udział w 
4 grupach roboczych. 

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

45) Aktualizacja fanpage na Facebooku. 
46) Weryfikacja wniosków w ramach ogłoszonego 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. 4 wnioski odrzucono ze względów formalnych, pozostałych 
wnioskodawców poproszono o korektę / uzupełnienie. 

47) Przeprowadzenie wraz z inspektorem ochrony danych osobowych audytu przestrzegania 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Malczyce. 

48) Udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy 
przestrzegania przepisów dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. 
Protokół kontrolny bez zastrzeżeń.  

49) Powołanie koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Malczyce zgodnie z ustawa 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

50) Przygotowanie i zdanie dokumentacji z wyborów Prezydenta RP do Archiwum 
Państwowego.  

51) Przygotowanie i zdanie dokumentacji z wyborów Prezydenta RP  do Krajowego Biura 
Wyborczego 

52) Udział w zebraniu wiejskim sołectwa Malczyce, Malczyce 18 września 2020. 
53) Udział w śniadaniu biznesowym w CeKA, Środa Śląska 23 września 2020. 
54) Udział w spotkaniu w sprawie transportu zbiorowego na ternie powiatu średzkiego, Środa 

Śląska 25 września 2020. 
55) Udział w konferencji Forum G2, Wrocław 28 września 2020. 
56) Udział w spotkaniu dotyczącym projektów medycznych realizowanych przez gminę 

Malczyce zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny, Wrocław 30 września 2020. 
57) Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska, 

Wrocław, 30 września 2020. 
58) Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, Ścinawa 

30 września 2020.  
59) Podpisanie umowy z władzami powiatu dotyczącej przywrócenia szpitala w Środzie 

Śląskiej, Malczyce, 5 października 2020. 
60) W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Malczyce wydał 7 zarządzeń. Zarządzenia 

publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestr zarządzeń. 
61) Wydanych zostało 31 dowodów osobistych. 
62) Unieważniono 27 dowodów osobistych. 
63) Wydano 47 odpisów aktów stanu cywilnego. 
64) Dołączono 34 wzmianki i przypiski do aktów stanu cywilnego. 
65) Zmigrowano 32 akty. 
66) Wydano 1 zaświadczenie do ślubu cywilnego/wyznaniowego.  
67) Zarejestrowano 5 zgonów. 
68) Udzielono 2 śluby cywilne. 
69) Usunięto niezgodności w 18 aktach stanu cywilnego  i ewidencji ludności. 
70) Udostępniono 12 danych z rejestru mieszkańców. 
71) Przeprowadzono 8 aktualizacji meldunku. 
72) Wydano 7 zaświadczeń z rejestru mieszkańców. 
73) Wprowadzono 26 dane  do rejestru  RDK (Rejestr Danych Kontaktowych). 
74) W ramach Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano: 7 zmian, 

2 zawieszenia, 2 wznowienia, założono 4 nowe podmioty, 2 wykreślono. 
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Wykonanie najważniejszych źródeł doch. z dnia 31.08.2020 i porównanie do wykonania za 31.08.2019 

podatek plan 
realizacja na 
31.08.2019 

realizacja na 
31.08.2020 

wykonanie 
do planu w 

% zmiana w % 

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

nieruchomości os. fizyczne 700 000 419 943 511 932 73,13 121,91 

nieruchomości os. prawne 900 000 517 608 596 330 66,26 115,21 

rolny os. fizyczne 480 000 326 630 371 724 77,44 113,81 

rolny os. prawne 125 000 62 673 63 185 50,55 100,82 

śr. transportowe 120 000 77 658 88 095 73,41 113,44 

udziały w PIT 4 817 216 3 649 134 2 984 394 61,95 81,78 

sprzedaż nieruchomości 250 000 770 664 228 997 91,60 29,71 

opłata śmieciowa 830 000 584 401 554 762 66,84 94,93 

Opłata za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu 95 000 61 161 77 063 81,12 126,00 

dzierżawy 150 000 107 655 109 737 73,16 101,93 

RAZEM 8 467 216 6 577 527 5 586 219 65,97 84,93 

 


