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Protokół z L posiedzenia Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. od godz. 13.00 do godz. 14. 55 

 

Przewodniczący Marcin Głowacki rozpoczął L sesję Rady Gminy Malczyce. Przywitał przybyłych radnych, 

sołtysów, kierownictwo urzędu. Stwierdził, że na sali znajduje się 14 radnych, co daje możliwość 

prawomocnego podejmowania uchwał.  

 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Przyjęcie protokołu z sesji XLIX 

3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:  

(pr. nr 133) zmiany uchwały nr XXXIII/170/2017 z dnia 27 lutego 2017 w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom 

w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy 

Malczyce 

(pr. nr 134) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania na terenie Gminy Malczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

(pr. nr 135) ustalenia regulaminu targowiska w Malczycach 

(pr. nr 136)  częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej 

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne 

(pr. nr 137) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 

2017 rok. 

(pr. nr 138) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Malczycach za 2017 rok 

(pr. nr 139) wprowadzenia na terenie Gminy Malczyce gminnego programu dla rodzin wielodzietnych 

„Malczycka Karta Dużej Rodziny” 

(pr. nr 140) nadania tytułu „Zasłużony dla Malczyc i Gminy  

Malczyce” dla jednostki OSP w Rusku 

(pr. nr 141) nadania tytułu „Zasłużony dla Malczyc i Gminy  

Malczyce” dla jednostki OSP w Wilczkowie 

(pr. nr 142)  powołania Komisji Statutowej. 

(pr. nr 143) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rusko 

5. Informacja na temat działalności gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymanie 

terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

6. 15 minut dla wyborców i sołtysów. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski i informacje przewodniczącego.  

9. Zamkniecie sesji. 

Przewodniczącego złożył wniosek, o wprowadzenie do porządku obrad, do punktu 4, dwa projekty uchwał. 

Projekt uchwały nr 144 w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. oraz projekt nr 145 w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce. 

 

Rada głosowała 14 głosami ZA przyjęciem wniosku. 

Projekty uchwał weszły do porządku obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z sesji XLIX 

 

Rada głosowała 11 głosami ZA i 3 głosami Wstrzymującymi się. 

Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:  
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(pr. nr 133) zmiany uchwały nr XXXIII/170/2017 z dnia 27 lutego 2017 w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom 

w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy 

Malczyce 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR L/271/2017 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/170/2017 z dnia 27 lutego 2017 w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce 

 

(pr. nr 134) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania na terenie Gminy Malczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

 

UCHWAŁA NR L/272/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania na terenie Gminy Malczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

 

 

(pr. nr 135) ustalenia regulaminu targowiska w Malczycach 

 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR L/273/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Malczycach 

 

(pr. nr 136) częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej 

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne 

Rada głosowała 12 głosami ZA, 1 głosem Przeciw i 1 głosem Wstrzymującym się 

Uchwała została przyjęta 

UCHWAŁA NR L /274/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne 



3 
 

(pr. nr 137) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 

2017 rok. 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR L /275/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 2017 rok 

 

(pr. nr 138) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Malczycach za 2017 rok 

 

Rada głosowała 13 głosami ZA i 1 głosem Wstrzymującym się. 

Uchwała została przyjęta. 

 

UCHWAŁA NR L /276/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za 2017 rok 

(pr. nr 139) wprowadzenia na terenie Gminy Malczyce gminnego programu dla rodzin wielodzietnych 

„Malczycka Karta Dużej Rodziny” 

 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR L/277/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Malczyce gminnego programu  

dla rodzin wielodzietnych „Malczycka Karta Dużej Rodziny” 

(pr. nr 140) nadania tytułu „Zasłużony dla Malczyc i Gminy  

Malczyce” dla jednostki OSP w Rusku 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR L/278/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla  Malczyc i Gminy  

Malczyce” dla jednostki OSP w Rusku 

(pr. nr 141) nadania tytułu „Zasłużony dla Malczyc i Gminy  

Malczyce” dla jednostki OSP w Wilczkowie 

 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 
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UCHWAŁA NR L/279/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla  Malczyc i Gminy  

Malczyce” dla jednostki OSP w Wilczkowie 

(pr. nr 142)  powołania Komisji Statutowej. 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR L /280/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 

 

w sprawie powołania Komisji Statutowej 

(pr. nr 143) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rusko 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA Nr L/281/2018  

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rusko. 

(pr. nr 144) w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR L/282/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. 

(pr. nr 145) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta.      

UCHWAŁA Nr L/283/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Malczyce 

             Marcin Głowacki 

 

Protokołowała Izabela Tomaszewska 

Nr nagrań WS 750601 i 602 
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Malczyce, dnia 14 maja  2018 roku 
 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY 
MALCZYCE  

W OKRESIE 26.05.2018- 11.06.2018 

1) W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został 
wyłoniony wykonawca zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Za 
najkorzystniejszą ofertę uznano: EKO-MIX Konstantyn Skorupka, ul. Grabiszyńska 163, 
50-950 Wrocław. Wartość zadania wyniesie: 29 609,55 zł. Zaplanowano usunięcie 
i zutylizowanie 62,595 Mg. 14 maja br. zawarto umowę z wykonawca zadania.  

2) Wydano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego 
na „Przetwarzaniu odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rusko (gm. Malczyce)”. 

3) Wydano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach określając środowiskowe 
uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa 
i modernizacja instalacji do chowu i hodowli drobiu na terenie działek o nr ewidencyjnych 
56/2, 57/6, oraz 58/6 w miejscowości Chomiąża, gmina Malczyce”. 

4) W okresie sprawozdawczym wydana została  1 zgodę na sterylizację bezdomnego kota.  
5) Zbieranie zgłoszeń mieszkańców gminy Malczyce o zamiarze przystąpienia do realizacji 

zadania polegającego na wymianie bądź likwidacji starego źródła na nowe, ekologiczne 
źródło ciepła a także przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy Malczyce pochodzących z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia 
służącego ochronie powietrza.  

6) Wysłano wnioski Wójta Gminy Malczyce do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych w poszczególnych wsiach 
gminy Malczyce w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

7) Unieważniono zapytanie ofertowe na budowę miejsc postojowych przy hali sportowej 
w Malczycach - ceny dwóch oferentów przewyższały założony przez UG koszt 
wykonania.  

8) Wykonano  przeglądy techniczno - wizualne gminnych placów zabaw.   
9) Zorganizowano akcję ratowania dzikiej zwierzyny - zwierze oddane do leczenia. 
10) Zakończono przebudowę targowiska wraz z drogą dojazdową w Malczycach przy ulicy 

1 Maja na działkach: nr 176 i 177. 
11) 1 czerwca 2018 r. ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej nr 102/1, AM 1, o pow. 0,1374 ha, położonej przy ul. Środkowej 
w Malczycach. Cena wywoławcza wynosi: 58.500,00 zł. netto, wadium: 6.000,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w 3 lipca 2018 r. o godz. 9oo w Urzędzie Gminy Malczyce. 

12) 1 czerwca 2018 r. ogłoszono IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej, działka 
nr 135/1 AM 2, o pow. 0,2211 ha położonej w Dębicach. Cena wywoławcza  
nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem wynosi 225.500,00 zł, wadium: 25.000,00 
zł. Przetarg odbędzie się 3 lipca  2018 r. o godz. 12oo w Urzędzie Gminy Malczyce. 

13) Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa budynku gminnego żłobka 
modułowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Malczycach na działkach nr: 493/5 oraz 
493/6. 
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W dniu 08.06.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożono dwie oferty na kwoty odpowiednio: 
2.971.614,03 zł brutto oraz 1.939.710,00zł brutto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie 
zamówienia wynosiła: 750.000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną znacznie 
przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby 
dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W związku 
z powyższym na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 

14) W ramach koordynacji projektu “Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Malczycach” wysłano do Instytucji Zarządzającej wniosek o zwiększenie kwoty 
dofinansowania. 

15) Złożenie drugiej korekty wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. 
“Budowa szatni przy boisku sportowym w Malczycach” w ramach konkursu “Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi”.  

16) Złożenie korekty załącznika do oferty konkursowej “MALUCH+” 2018 (moduł 2) na 
funkcjonowanie klubu dziecięcego “Szczęśliwe Misie” w Malczycach w ramach procedury 
podpisywania umowy o dofinansowanie. 

17) Złożenie wniosku o płatność za okres 17.04.2018 r.- 22.05.2018 r. w ramach realizacji 
projektu ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Malczyce: szkoły 
podstawowej z gimnazjum oraz przedszkola” . 

18) Weryfikacja wniosku o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Malczyce na 2018 rok dla 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży na roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

19) Podpisanie umowy z rodzicem na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Środzie Śląskiej. 

20) Kontrola SIO w Placówkach Oświatowych w Malczycach.  
21) Weryfikacja i zatwierdzenie arkusza organizacji dla Szkoły Podstawowej w Malczycach 

i dla Publicznego Przedszkola w Malczycach na rok szkolny 2018/2019. 
22) Przygotowano umowy na dopilnowanie prawidłowego przebiegu imprezy w ramach 

realizacji funduszu sołeckiego 2018- animacje - sołecki Dzień Dziecka w Dębicach, 
Wilczkowie, Malczycach,. Bieżąca realizacja zadań funduszu sołeckiego - 2018 r. 

23) Opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń w ramach Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

24) Koordynacja projektu E-Senior 65+ bezpłatne kursy komputerowe. 
25) Przygotowywanie materiałów do wydania publikacji - Malczyce - widokówka gminy. 
26) Opracowanie artykułów do gazety Express Miejski, portal internetowy gazety Roland oraz 

na stronę internetową i BIP gminy Malczyce. 
27) Aktualizacja strony internetowej gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.  
28) Aktualizacja konta na portalu społecznościowym facebook. 
29) Przygotowanie i podpisywanie umów realizacji zadania w ramach konkursu grantowego 

Kreatywni w Gminie Malczyce – rok 2018.  
30) Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy ds. ochrony środowiska. 
31) Przygotowanie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy 

Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2017 roku. 

32) Opracowanie regulaminu targowiska w Malczycach.  
33) Udział w konferencji „Informacja przestrzenna”, Wrocław 24 maja 2018. 
34) Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Dolnośląski Projekt Rekultywacji, Wrocław 

25 maja 2018. 
35) Uczestnictwo w podpisaniu umowy na wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej na 

trasie Środa Śląska – Malczyce przez Chomiążę, Starostwo Powiatowe w Środzie 
Śląskiej 30 maja 2018. 

36) Udział w uroczystości z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Chomiąża 3 czerwca 2018.   
37) Udział w uroczystym zakończeniu etapu prac budowy stopnia wodnego w Malczycach 

4 czerwca 2018.   
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38) Udział w konferencji „Festiwal wolności”, Wrocław 4-05.06.2018.   
39) W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Malczyce wydał 5 zarządzeń. Zarządzenia 

publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestr zarządzeń.  
40) Wydane zostały 31 dowodów osobistych.  
41) Wydano 35 odpisów aktów stanu cywilnego. 
42) Zarejestrowano 6 zgonów. 
43) Zawarte zostały 2 małżeństwa.  
44) Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców dla 15 osób.  
45) W ramach Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano: 7 zmian, 

2 wznowienia, założono 1 nowy podmiot.  

Wykonanie najważniejszych źródeł doch. z dnia 31.05.2018 i porównanie do wykonania za 31.05.2018 

podatek plan 
realizacja na 
31.05.2017 

realizacja na 
31.05.2018 

wykonanie 
do planu w 

% zmiana w % 

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

nieruchomości os. fizyczne 550 000 332 760 342 044 62,19 102,79 

nieruchomości os. prawne 700 000 304 982 306 972 43,85 100,65 

rolny os. fizyczne 450 000 248 896 242 530 53,90 97,44 

rolny os. prawne 110 000 61 979 55 271 50,25 89,18 

śr. transportowe 130 000 68 184 61 136 47,03 89,66 

udziały w PIT 4 799 844 1 525 615 1 977 395 41,20 129,61 

sprzedaż nieruchomości 250 000 133 368 141 917 56,77 106,41 

opłata śmieciowa 800 000 381 614 346 486 43,31 90,79 

Opłata za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu 80 000 56 660 61 010 76,26 107,68 

dzierżawy 150 000 134 456 62 362 41,57 46,38 

RAZEM 8 019 844 3 248 514 3 597 123 44,85 110,73 

 

 

  


