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Malczyce, dnia 17 lutego 2021 roku 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY 
MALCZYCE  

W OKRESIE 16.01.2021 - 12.02.2021 

1) Sprzedaż w wyniku przetargu lokalu mieszkalnego przy ul. Kolonii Papierni 
11 w Malczycach. 

2) Prowadzenie akcji odśnieżania dróg gminnych. 
3) Zlecenie opracowania 2 operatów (wydzielenie samodzielności garażu ul. Traugutta 19, 

wycena lokalu komunalnego – wykup Wilczków ul. Długa 5). 
4) Przygotowano 5 ogłoszeń o przetargach nieograniczonych sprzedaży mienia gminnego 

(3x działka – Malczyce i Kwietno, 2x lokal ul. 1 Maja 56 i ul. 1-go Maja 34A). 
5) Wykonano 3 protokoły z uzgodnień – wykup lokalu komunalnego przez najemcę (ul. 

1 Maja13, ul. Mickiewicza 14, ul. Wąska 1). 
6) Złożenie ofert na lokale tymczasowe dla mieszkańców budynku przy ul. Mazurowickiej 7 

po pożarze domu. Oferty zostały przyjęte. Do jednego lokalu mieszkaniec już się 
wprowadził, w drugim lokalu prowadzony jest remont.  

7) Udział w kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na 
działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/2 obręb Rachów w zakresie 
przestrzegania przepisów ochrony środowiska. 

8) Kontrola wypełniania obowiązku w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych miejscowości Wilczków, ul. Łączna. 

9) Udział w oględzinach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 329/13 obręb 
Wilczków, przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej w sprawie 
wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. 

10) Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych przez firmę KOMUNAL RECYCLE SP. z o.o. pod numerem 
ROŚ.RDR.17.2021. 

11) 15 stycznia 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z naprawą 
konstrukcji dachu sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach przy ul. 
Sienkiewicza 10A. 

12) Uzgodniono stan mienia Gminy Malczyce – księgowość bilans zamknięcia roku 2020 
i otwarcie roku 2021. 

13) Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa w zakresie pozostałych wydatków 
obronnych – akcja kurierska. 

14) Wypełnienie ankiety Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań 
Obronnych w 2020 roku. 

15) Wydano 2 pisma o odstąpieniu od prawa pierwokupu do warunkowej umowy sprzedaży 
nieruchomości z terenu gminy Malczyce. 

16) Wydano 11 wypisów i wyrysów, 8 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i o rewitalizacji. 

17) Podpisano 1 umowę o dzierżawę gruntów. 
18) Wydano 3  postanowienia i 3  decyzje na podział działek 
19) Uzgodniono projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Malczyce. 
20) Uzgodnienia przebiegu trasy Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej. 
21) Przygotowanie planu zamówień publicznych na 2021 rok. 
22) Przekazanie hali sportowej przy ul. Szkolnej w administrowanie Szkole Podstawowej im. 

Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach.  
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23) Działania polegające na ustaleniach dotyczących miejsca i montażu luster drogowych, 
w tym złożenie wniosków o montaż luster drogowych na drogach powiatowych. 

24) Złożenie 3 wniosków na działania w miejscowościach, w których funkcjonowały 
zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne: budowa świetlicy w Rachowie 
(wnioskowana kwota 600.000), Przebudowa ulic Górnej i Leśnej w Kwietnie (1.000.000), 
modernizacja sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach (1.683.000).  

25) Wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaktualizowany 
wniosek o dofinansowanie i aneks do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Nauka 
inwestycją w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce”. 

26) Wysłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oświadczenie 
o przyjęciu dotacji, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, zaktualizowaną 
kalkulację kosztów, oświadczenie z numerem rachunku bankowego w związku 
z przyznaniem dofinansowania w ramach „MALUCH+” 2021 – moduł 2. 

27) Sporządzono i wysłano do DUW sprawozdanie z realizacji zadania w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 „MALUCH+” 2020 – moduł 2. 

28) Wysłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wykaz instytucji 
utworzonych w ramach Programu MALUCH+ (edycje 2011-2020). 

29) Wysłano do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu pismo z prośbą 
o wydanie opinii dotyczącej planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
i remontowych budynku Szkoły Podstawowej w Malczycach  i budynku zaplecza szkoły 
w związku z naborem Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne. 

30) Wysłano dodatkowe dokumenty do przeprowadzenia kontroli umowy nr 363/2020 
w ramach projektu Zdalna Szkoła, podpisano i odesłano informację pokontrolną. 

31) Sporządzono umowę o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
w Gminie Malczyce dla Stowarzyszenia Rodziców TEAM. Kwota przyznanego wsparcia 
2.000 zł. 

32) Wysłano za pośrednictwem systemu SL2014 zaktualizowany harmonogram płatności 
projektu pn. „Budowa demonstracyjnych świetlic wiejskich w miejscowościach 
Mazurowice i Rusko”.  

33) Współpraca w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 
modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu 
oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej projektów 
wymiany źródeł ciepła (2 wnioski mieszkańców o wypłatę grantu). 

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

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

36) Potwierdzenie danych zgromadzonych w SIO przez Szkołę Podstawową im. Skarbów 
Dolnego Śląska w Malczycach i Publiczne Przedszkole w Malczycach, które będą 
wykorzystane do kalkulacji ostatecznych kwot subwencji oświatowej na rok 2021. 

37) Sporządzenie analizy z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Malczyce. 

38) Sporządzenie i przekazanie sprawozdania za 2020 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. 

39) Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 

40) Przesłanie do Urzędu Skarbowego PIT – 11 (wystawione dla dzieci, które w 2020r. 
otrzymały stypendia naukowe, artystyczne, sportowe). 
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41) Rozliczenie dotacji celowych przyznanych w 2020 roku – przekazanie do Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu. 

42) Zatwierdzenie aneksu nr 5 do Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej im. Skarbów 
Dolnego Śląska w Malczycach na rok szkolny 2020/2021. 

43) Przyznanie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego dla uczniów 
przybywających z zagranicy do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
w szkołach tj. do 25 czerwca 2021r. (3 dzieci x 2 godz.). 

44) Wypełnienie sprawozdania dotyczącego prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 - RKZ-4 dostępnego na Portalu Informacyjno – Usługowym Emp@tia. 
Wypełnione sprawozdanie zostało wygenerowane i przesłane do Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu w systemie CAS. 

45) Ogłoszenie trzeciego naboru na stanowisko zastępcy kierownika Referatu Rolnego, 
Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury. Pierwszy i drugi nabór nie 
zostały rozstrzygnięte. 

46) Opracowywanie artykułów dotyczących wydarzeń i spotkań na terenie gminy Malczyce. 
47) Zawarcie umów na współpracę w roku 2021 - prowadzenie poradnictwa 

psychologicznego w punkcie konsultacyjnym - psycholog Marta Świątek- Prycik, 
prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych 
i ich rodzin od alkoholu z terenu Gminy Malczyce - terapeuta Krystyna Klimkiewicz.  

48) Opracowanie artykułów do prasy - Echo Średzkie, portal gazety Roland, Express 
Średzki. 

49) Bieżąca aktualizacja strony internetowej Gminy Malczyce oraz FB gminy Malczyce. 
50) Bieżąca aktualizacja BIP Gmina Malczyce. 
51) Przygotowanie sprawozdania za rok 2020 oraz planów na rok 2021 - promocja gminy 

Malczyce. 
52) Współpraca z Centrum Badawczo-Rozwojowym Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu - Szkoła Liderów Lokalnych przy opracowanym przez 
samorząd wyzwaniu.  

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

54) Przygotowanie składu, druk i kolportaż wydania Gazety Malczyckiej.  
55) Współorganizacja 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
56) Podpisanie 2 umów dotacji na przeprowadzenie w 2021 roku działań rewitalizacyjnych  

w budynkach wspólnot mieszkaniowych ul. Mazurowicka 14 i ul. Dworcowa 10.  
57) Dokonano analizy  oświadczeń wartości sprzedanego alkoholu w 2020 przez 

przedsiębiorców posiadających koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
gminy Malczyce. Łącznie 12 podmiotów posiada koncesję, w tym 1 uprawniony do 
sprzedaży alkoholu spożywanego  w miejscu sprzedaży. Łączna kwota wpływów 
z koncesji – 90.539,02 zł. 

58) Udział w posiedzeniu komitetu sterującego  IIT on-line, 18 stycznia 2021. 
59) Udział w konferencji Instrumenty rozwoju lokalnego organizowanej przez Uniwersytet 

w Białymstoku, on-line, 21 stycznia 2021. 
60) Udział w zjeździe Aglomeracji Wrocławskiej, on-line 4 luty 2021. 
61) Udział w spotkaniu dotyczącym programu ”Czyste Powietrze”, Legnica 10 lutego 2021. 
62) W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Malczyce wydał 11 zarządzeń. Zarządzenia 

publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestr zarządzeń. 
63) Wydane zostały 23 dowody osobiste. 
64) Unieważniono 5 dowodów osobistych. 
65) Wydano 46 odpisów aktów stanu cywilnego. 
66) Dołączono 21 wzmianek i przypisków do aktów stanu cywilnego. 
67) Zmigrowano 25 aktów. 
68) Wysłano do innych jednostek 12 zleceń migracji aktu. 
69) Wysłano do innych jednostek 7 zleceń usunięcia niezgodności. 
70) Wydano 6 zaświadczeń do ślubu cywilnego/konkordatowego. 
71) Zarejestrowano 2 zgony. 
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72) Sporządzono 1 uznanie ojcostwa. 
73) Usunięto niezgodności w 20 aktach stanu cywilnego  i ewidencji ludności. 
74) Nadano 3 nr PESEL. 
75) Udostępniono 8 danych z rejestru mieszkańców, PESEL i dowodów osobistych. 
76) Przeprowadzono 16 aktualizacji meldunku. 
77) Wydano 6 zaświadczeń z rejestrów. 
78) Przeprowadzono 2 transkrypcje aktu urodzenia i małżeństwa.  
79) Przygotowania do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań. 
80) W ramach Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano: 5 zmian, 

1 zawieszenie, założono 3 nowe podmioty, 1 wykreślenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


