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Malczyce, dnia 17 września 2021 roku 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WO JTA GMINY 
MALCZYCE 

W OKRESIE 17.06.2021 - 17.09.2021 

1) Złożono zawiadomienie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia p.n. Przebudowa dróg powiatowych nr 2068D I 2191D na odcinku do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 2066D do granicy powiatu. 

 

2) Wystąpienie  do Starosty Średzkiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

dwóch drzew, z nieruchomości o nr ewid.332/1, obręb Malczyce, gmina Malczyce , 

wszczęcie postepowania  administracyjnego przez Starostę w sprawie wydania 

pozwolenia na usunięcie drzewa , wyznaczono wizję terenową na dzień 26 sierpnia 2021 

roku. 

 

3) Wystąpienie  do Starosty Średzkiego  z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

czterech drzew., z nieruchomości o nr ewid.327, obręb Malczyce, gmina Malczyce , 

wszczęcie postępowania administracyjnego przez Starostę w sprawie wydania 

pozwolenia na usunięcie drzewa i wyznaczono wizję terenową na dzień 26 sierpnia 2021 

roku. 

 

4) Wniesienie o wykonanie nakazu polegającego na przyłączeniu nieruchomości przy ul. 1-

go Maja 15 i 17 do istniejącej sieci kanalizacyjnej, na podstawie pisma od 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie 

zanieczyszczania kanału portowego połączonego z rzeką Odrą nieczystościami ciekłymi   

 

 

5) Podanie do informacji publicznej o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowie dróg powiatowych nr 2068D I 2191D na 

odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową nr2066D do granicy powiatu.  

 

6) Wydano 2 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o pracy wnioskodawcy 
w indywidualnym gospodarstwie rolnym. 

7) Zawarto umowę z Komendą Wojewódzką Policji dotyczącą  dzierżawy garażu.  
8) Wydano 7 zawiadomień  o nadaniu numeru dla budynku. 
9) Wydano 5 pism o niekorzystaniu przez Gminę Malczyce z prawa pierwokupu. 
10) Wydano 2 zgody na zameldowanie w lokalu komunalnym. 
11) Utworzono 1 projekt uchwały dot. zgody na sprzedaż zakup lokalu gastronomicznego 

położonego w Malczycach przy ul. Mickiewicza 27A 
12) Sporządzono 1 protokół uzgodnień na wykup lokalu komunalnego znajdującego się pod 

adresem Malczyce ul. 1 Maja 34 przez najemcę.  
13) Wydano 1 decyzję  zezwalającą na czasowe zajęcie pasa drogowego i umieszczenie 

urządzeń dla Firmy Tauron. 
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14) Wydano 1 uzgodnienie dotyczące przejazdu nienormatywnego  na trasie Błonie-
Malczyce 

15)  Przeprowadzono 3 wizje w terenie dotyczące realizacji projektu wymiany źródeł ciepła 

pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w 

budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”. 

16) Podpisano 17 umów na wymianę źródła ciepła w ramach realizowanego przez gminę 
projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w 
budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”. 

17) Zweryfikowano dokumentację dotyczącą projektów wymiany źródeł ciepła, wnioski o 

wypłatę grantu – runda I oraz wnioski o udzielenie grantu – runda II, weryfikacja 

merytoryczna wniosków z II rundy w ramach realizowanego projektu pn. „Poprawa 

jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”. 

18) Przyjęto i  wprowadzono  do CEEB 45 deklaracji dot. eksploatowanego źródła ciepła.   
19)  Wydano 5 zarządzeń , w tym 3 dotyczące  sprzedaży działek  przy ul. Górnej i ul. 

Szkolnej, 1 dotycząca wykupu lokalu przez najemcę, 1 dotycząca powołania komisji 
przetargowej. 

20) Wydano 35 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
21) Wydano 29 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
22) Wydano 17 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
23) Wydano 20 zaświadczeń o rewitalizacji. 
24) Wydano 3 postanowienia podziałowe. 
25) Wydano 6 decyzji podziałowych.   
26) Wydano 2  zlecenia :1 dla MUK ( koszenie poboczy w miejscowości Rusko, Malczyce), 1 

dla geodety (rozgraniczenie działki będącej własnością gminy) 
27) Sporządzono 6 umów o dzierżawę gruntu.  
28) Wydano Zarządzenie nr 82/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawki 

czynszu dzierżawnego dla terenów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe 

będące własnością Gminy Malczyce. 

29) Udział w szkoleniu on-line dotyczącym Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, 

oraz w drugiej odsłonie Akademii Czystego Powietrza. 

30) Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego “Czyste Powietrze”, przyjęcie 7 

wniosków o udzilelenie dofinansowania do wymiany żródeł ciepła przekazanie ich do 

WFOŚIGW. 

31) Udział w III posiedzeniu online Zespołu Operacyjnego SUMP – kolejne opiniowanie i 

akceptacja diagnozy. 

32) Przygotowanie i opracowanie wniosku złożonego w WFOŚiGW pod nazwą  „Zakup i 

montaż instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu 

instalacji fotowoltaicznej” 

33) Uruchomienie naboru o udzielenie dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych na 

obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce.  

34) Przeprowadzenie kontroli z wypłaconej dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych 
na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce (wniosek złożony w 2020r) 

35) Złożenie 3 wniosków w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko, 

Wilczków oraz Kwietno, Zakup elektrycznych autobusów oraz montaż paneli 

fotowoltaicznych na dachach obiektów gminnych, Przebudowa ul. Traugutta wraz z 

podziemną infrastrukturą oraz ul. Strażackiej w Malczycach. 

36) Przygotowanie i podpisanie umów w ramach konkursu programu grantowego “Kreatywni 

w Gminie Malczyce” 
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37) Złożenie wniosku do WFOŚiGW w Legnicy na pożyczkę w ramach zadania “Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko” 

38) Weryfikacja sprawozdania z wykonania przeprowadzonych robót budowlanych na 

obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji gminy Malczyce (wniosek złożony w 2020r) 

39) Złożenie wniosku w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 

ul. Szkolnej w Rusku 

40) Przygotowanie formularza rozeznania rynku dotyczącego zamówienia na dodatkowe 

doposażenie żłobka w ramach projektu “Szczęśliwe Misie” 

41) Udział w spotkaniu roboczym w WFOŚiGW w Legnicy dot. złożonych wniosków 

42) Opracowanie zapytania ofertowego dla zadania pod nazwą :Zakup i montaż instalacji 

ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji 

fotowoltaicznej 

43) Opracowanie zapytania ofertowego dla zadania pod nazwą :Wyposażenie świetlic 

wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko 

44) Kontakt z przedstawicielem Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczący  umowy w programie 

“Gminny Program Rewitalizacji” 

45) Przygotowanie dyplomów, gratulacji i podziekowań  na wydarzenia, uroczystości gminne 
oraz powiatowe (Święto Policji - 26 lipca, 75-lecie OSP z terenu gminy Malczyce - 11 
września). 

46) Udział w uroczystym podsumowaniu Szkoły Liderów Lokalnych (IV edycja) oraz 
zakończenie współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Samorządu Terytorialnego 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - spotkanie online . 

47) Organizacja pobytu w dniach od 1-4 lipca, Grupy Ratownictwa Medycznego PCK 
„Wrocław” przeprowadzającej ćwiczenia z Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża na terenie byłej fabryki papierni w Malczycach. 

48) Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu w ramach projektu pn. "Umiem 
Pływać". Organizacja opiekunów, transportu oraz zajęć nauki pływania w wymiarze 20 
godzin  dla 2 grup po 15 osób, łącznie 30 dzieci w Średzkim Parku Wodnym w Środzie 
Śląskiej. 

49) Organizacja obchodów 82.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej - uroczystość przy 
obelisku  w dniu 1 września.  

50) Udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej 
im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach.  

51) Udział w spotkaniu dotyczącym planowanych wydarzeń oraz wspólnych przedsięwzięć 
przy współpracy gmin i powiatu średzkiego w Powiatowym Centrum Kultury 
Alternatywnej w Środzie Śląskiej  

52) Nawiązanie ponownych relacji z gminą partnerską Großharthau, mających na celu  
współpracę placówek oświatowych z terenu obu gmin. 

53) Praca nad utworzeniem Gminnego Uniwerystetu Senioralnego przy Gminnm Ośrodku 
Kultury w Malczycach. 

54) Bieżąca realizacja zadań funduszu sołeckiego na 2021 r., wyliczenie wysokości środków 
funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwa w 2022 r. oraz przekazanie 
informacji sołtysom.  

55) Przygotowanie w ramach funduszu sołeckiego umów: zleceń dotyczących utrzymania 
terenów zielonych, o dzieło: nagłośnienie, oprawa muzyczna wydarzeń. 

56) Organizacja 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
57) Przekazanie  w formie sprawozdania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

informacji o liczbie przyjętych dzieci do żłobka w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
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58) Przekazanie danych dotyczących liczby zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i 

utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości etnicznej i języka regionalnego  w ilości 23 godzin do realizacji w roku 

szkolnym 2021/2022, tj. w okresie od 2 września 2021r. do 22 grudnia 2021r.  

59) Dokonano korekty danych przekazanych w systemie informacji oświatowej w zakresie 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanej przez jednostki samorządu 

terytorialnego (zaznaczono 1 uczeń z gimnazjum, a powinno być 1 uczeń Liceum 

Ogólnokształcące) 

60) Zapewniono dowóz 3 osób niepełnosprawnych wraz z asystentem do placówek 

medycznych  w ramach realizacji usługi „Door to door” . 

61) Zapewniono dowóz 1 osoby niepełnosprawnej wraz z asystentem  na szczepienie 

przeciwko-COVID-19 do punktu szczepień w Malczycach w ramach realizacji zadania 

pod nazwą „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych”.  

62) Przekazano Kuratorium Oświaty we Wrocławiu „ Rządowego programu pomocy uczniom 

w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w 2021 roku – dane szacunkowe”. 

63) Rozliczono środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników za okres od stycznia do czerwca 2021r. 

64) Zweryfikowano zapotrzebowanie na stypendia i zasiłki szkolne w Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu.  

65) Wezwano  do udzielenia informacji związanej z realizacją obowiązku nauki. 

 

66) Wprowadzono w SIO2 liczbę zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości 

etnicznej i języka regionalnego. – Kryterium VII podziału rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2021. 

67) Przekazano wniosek „Aktywna Tablica” (nowelizacja programu) Szkoły Podstawowej im. 

Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

68) Wyrażono zgodę na  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów szkoły podstawowej 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

69) Wyrażono zgodę na zatrudnienie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia i 

wychowania dla ucznia szkoły podstawowej z niepełnosprawnością na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

70) Wyrażono zgodę na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i gimnastykę 

korekcyjną w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach. 

71) Przygotowano umowy na dowóz dzieci z niepełnosprawnościa do szkół i przedszkoli 

samochodem prywatnym ( 5 uczniów) 

72) Uzupełniono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg – w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściach dla pieszych. 

73) Wysłano w systemie SL2014 pismo z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie 

terminu realizacji zadania pn. „Budowa demonstracyjnych świetlic wiejskich w 

miejscowościach Mazurowice i Rusko” na 31.05.2022 r. 
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74) Wysłano drogą mailową wykaz inwestycji gminnych, które zostaną ujęte w dokumencie 

pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia 

(PZM MOFW)”. 

75) Wysłano w systemie SL2014 dokumentację z zakończonego postępowania 

przetargowego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku”. 

76) Skorygowano w generatorze wniosków SNOW datę zakończenia realizacji projektu pn. 

„Budowa demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko” 

na 31.05.2022 r 

77) Podpisano z Fundacją EDUinn sp.k. umowę zlecenia dotyczącą świadczenia usługi 

zarządzania projektem dofinansowanym ze środków EFS, Konkurs nr: RPDS.10.02.01-

IZ.00-02-424/21. 

78) Podpisano umowę na realizację zadania w ramach Programu „MALUCH+” 2021 moduł 2. 

79) Wysłano wyjaśnienia dla zespołu kontrolującego projekt pn. „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej Gminy Malczyce: szkoły podstawowej z gimnazjum 

oraz przedszkola”. 

80) Złożono w SOWA EFS wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD na lata 

2014-2020 pt. „Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu w 

Gminie Malczyce”.Wydatki całkowite – 261.859,70 zł. Wnioskowana kwota 

dofinansowania – 222.043,70 zł. 

81) Wysłano drogą mailową uwagi do opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej 

Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW)”. 

82) Podpisano aneks do umowy na świadczenie usług doradczych w sprawie „Strategii / 

Planu Działań IIT”. 

83) Wysłano do UMWD pismo z wyjaśnieniami w sprawie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami do 

budynków  mieszkalnych dla całej miejscowości Rusko – gm. Malczyce wraz                             

z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej              

w m. Malczyce przy ul. Różanej – ETAP I, oraz budowa sieci wodociągowej w m. Rusko 

– gm. Malczyce na działkach nr: 105/2 i 105/11”. 

84) Sporządzono i podpisano aneks do umowy o powierzenie grantu w ramach projektu 

grantowego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów 

grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i 

średzkiego”. 

85) Udzielono odpowiedzi na pismo Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce w 

sprawie określenia daty zakończenia kontroli dokumentacji LKS Odra Malczyce. 

86) Złożono w SOWA EFS poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO 

WD na lata 2014-2020 pt. „Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do 

sukcesu w Gminie Malczyce”. 

87) Sporządzono i podpisano umowę na świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu 

„Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka "Szczęśliwe Misie" w gminie Malczyce” 

z firmą ALFA-CATERING FABRYKA IMPREZ MAREK RĄCZKOWSKI z Wrocławia. 

88) Wysłano do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska pismo z prośbą o wyrażenie 

zgody na zmianę zakresu rzeczowego zadania pn. „Budowa rowerowego placu zabaw 

typu pumptrack w Malczycach”. 

89) Wysłano drogą mailową do DUW wypełniony formularz badanie potencjału rozwojowego 

gmin Dolnego Śląska. 

90)  Złożono w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej pismo w sprawie zaktualizowania 

harmonogramu realizacji projektu pn. „Przystosowanie budynku Urzędu Gminy Malczyce 
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do potrzeb osób niepełnosprawnych” dotyczącego obszaru B „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III”. 

91) Współpraca w ramach realizacji projektu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia”. 

92) Współpraca przy opracowaniu dokumentu programowego IIT SW na lata 2021-2027. 

93) Udział w uroczystych obchodach 102 rocznicy powstania Policji, Środa Śląska 

26.07.2021 

94) Udział w zebraniu członków stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządowa, Wrocław 

16.08.2021 

95) Odbiór promesy w ramach realizacji zadania  Odnowa wsi dolnośląskiej, Oleśnica, 

18.08.2021 

96) Udział w dożynkach w Rachowie i Kwietnie w dniu 21.08.2021 r 

97) Udział w Zjeździe oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Staży Pożarnych RP, 

Wilczków, 11.09.2021  

98) Udział w akcji „ Narodowe czytane” organizowanego w Bibliotece Publicznej w 

Malczycach, 6.09.2021 

99) Udział w   konferencji „Działania dla dobrego powietrza w gminach aglomeracji 

wrocławskiej”, Wrocław 15.09.2021  

 
100) W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Malczyce wydał 25 zarządzeń. Zarządzenia 

publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestr zarządzeń. 
101)     Wydanych zostało 130 dowodów osobistych, przyjęto 118 wniosków o wydanie    

dowodu osobistego. 
102)      Unieważniono 28  dowodów osobistych. 
103)      Wydano 170 odpisów aktów stanu cywilnego. 
104) Dołączono 102 wzmianki i przypiski do aktów stanu cywilnego. 
105) Zmigrowano 87 aktów. 
106) Zarejestrowano 14 zgonów. 
107) Udzielono 1 ślub cywilny. 
108) Przygotowano 2 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
109) Przyjęto 6 zapewnień do ślubu cywilnego/konkordatowego. 
110) Usunięto niezgodności w 91 aktach stanu cywilnego  i ewidencji ludności. 
111) Udostępniono 22 dane z rejestru mieszkańców, PESEL i dowodów osobistych. 
112) Przeprowadzono 58 aktualizacji meldunku. 
113) Wydano 23 zaświadczenia z rejestrów. 
114) Dokonano 4 transkrypcje , uzupełnienie aktów. 
115) Prowadzono 6 postepowań administracyjnych. 
116) Realizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań –praca Gminnego 

Biura Spisowego, promocja NSP 2021. 
117) Wysłano zlecenia migracji 43 aktów oraz usunięcia niezgodności 15 aktów . 
118) Zmieniono 1 imię i nazwisko.  
119) W ramach Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano: 6 zmian, 4 

zawieszeń, 2 wznowień,4 wykreśleń, powstało 5 nowych podmiotów,  
 
 
 
 


