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Malczyce, dnia 22 września 2020 roku 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY 
MALCZYCE  

W OKRESIE 19.06.2020 - 17.09.2020 

1) Realizacja zadania Budowa chodnika w ciągu ul. Mazurowickiej w Malczycach 
(inwestycja współfinansowana z Powiatem Średzkim). Zadanie zrealizowane w sierpniu 
2020. Koszt całkowity 182.544,05 zł, wykonawca Masy Polskie sp. z o.o. sp. K. 

2) Realizacja zadania Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Łącznej w Wilczkowie. 
Termin wykonania 30.09.2020 r. Koszt całkowity 348.629,94 zł, wyk. MUK Malczyce. 

3) Realizacja zadania Zagospodarowanie ul. Pocztowej w Malczycach. Termin 
wykonywania 18.09.2020. Koszt całkowity 79.950,00 zł, wykonawca FW "Anna 
Foremna". 

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

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

6) 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. 

7) Ogłoszenie przetargu nieorganicznego na Usługi transportowe – organizacja i przewóz 
uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Malczyce  poprzez zakup 
biletów miesięcznych od dnia 01.09.2020 r. do 25.06 2021 r. Nie wpłynęła żadna oferta.   

8) Sprzedaż dwóch działek przy ul. Wąskiej, podpisanie aktów notarialnych. 
9) Sprzedaż dwóch lokali komunalnych na rzecz najemcy (ul. Ogrodowa, ul. Mickiewicza). 
10) Prowadzenie korespondencji dotyczącej wyposażenia i aranżacji powierzchni na terenie 

dworca PKP w Malczycach.  
11) Wydano zarządzenie o odstąpieniu od przetargu na dzierżawę 30m2 gruntu pod wiatę 

śmietnikową ul. Traugutta. 
12) Wydano zarządzenie dotyczące likwidacji drogi wewnętrznej (Malczyce ulica boczna od 

ul. Traugutta). 
13) Zlecono wyceny lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 56 (ostatnie mieszkanie 

w budynku), przetarg nieograniczony oraz 2 lokali komunalnych (wykup przez najemcę 
ul. Sienkiewicza 2, ul. 1-go Maja 13). 

14) Koordynacja oraz organizacja obsługi Gminnego Biura Spisowego, a także 
rozstrzygnięcie naboru kandydatów na rachmistrza spisowego w związku 
z prowadzonym Powszechnym Spisem Rolnym 2020. 

15) Sporządzono 23 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla budynku 
(13x Malczyce, 4x Mazurowice, Dębice, Chomiąża, Kwietno, Wilczków, 2x Rusko).  

16) Dokonano wyboru oferty w zapytaniu ofertowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Malczyce. Wybrany oferent - Paź Bogusław AUTO-ZŁOM Usługi 
Pogrzebowe „Eden” Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów zaoferował wykonanie 
zamówienia za cenę brutto 29.434,50 zł. Zadanie realizowano w terminie 12-17 sierpnia 
2020 r. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. 

17) Dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym zadania pn. „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Malczyce”. Wyłoniono wykonawcę zadania. 
Wybrano ofertę złożoną przez: PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1A, 50-
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518 Wrocław, O/NYSA ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa. Wartość zamówienia 
2.158.647,19 zł 

18) Wydanie decyzji nakładających na właścicieli nieruchomości w Malczycach obowiązek 
usunięcia odpadów.  

19) Wydano 22 wypisy i wyrysy, 47 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i o rewitalizacji, 2 zaświadczenia o zgodności przeznaczenia z mpzp. 

20) Podpisano 14 umów o dzierżawę gruntów. 
21) Wydano 8  postanowień i 14 decyzji na podział działek. 
22) Wydano 22 zgody na sterylizację oraz 34 zgody na kastrację bezdomnych zwierząt 

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyc”. 

23) Zweryfikowano 750 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości. 

24) Ogłoszono otwarty nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Poprawa 
jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach 
mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego” (nabór 
zakończono 31.08.2020 r.), współpraca z Instytucją Zarządzającą i gminami partnerskimi. 

25) Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 – Modernizacja 
boiska sportowego znajdującego się przy ul. Polnej w Malczycach poprzez budowę 
systemu nawodnienia oraz wykonanie części ogrodzenia. Wpłynęła 1 oferta. Podpisano 
z LKS “ODRA” Malczyce umowę o realizację zadania publicznego. 

26) Zawnioskowanie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia LGD 
„Kraina Łęgów Odrzańskich” o wyrażenie zgody na zmianę zakresu rzeczowego operacji 
pt. „Rozbudowa bazy turystycznej w Malczycach w Krainie Łęgów Odrzańskich”. 
Kompletowanie niezbędnej dokumentacji i pozwoleń. 

27) Wysłano do UMWD zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Nauka 
inwestycją w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce”, podpisano aneks do umowy 
o dofinansowanie. 

28) Podpisano umowę na realizację zadania w ramach Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 moduł 2 na dofinansowanie 
funkcjonowania żłobka publicznego w Malczycach. 

29) Podpisano umowę o przyznaniu pomocy na operację pt. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko” w ramach PROW 
na lata 2014-2020 oraz Aneks nr 1. Kwota przyznanego dofinansowania 1.964.276 zł. 

30) Wysłano w systemie SL2014 wnioski o zaliczkę za okres 30.04.2020-26.06.2020 oraz 
27.06.2020-09.09.2020 w ramach projektu „Budowa demonstracyjnych świetlic wiejskich 
w miejscowościach Mazurowice i Rusko”. 

31) Złożono wniosek rozliczający grant w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+” 
za pośrednictwem aplikacji. 

32) Podpisano protokół odbioru końcowego wykonanej Ekspertyzy ekonomiczno-socjalnej 
w związku z realizacją 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”. 

33) Złożono w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 2 wnioski o dofinansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok: „Przebudowa ulicy Strażackiej 
w Malczycach” (wartość całkowita 418 906 zł) i „Przebudowa ulicy Traugutta 
w Malczycach” (wartość całkowita 1 287 465 zł). 

34) Złożenie wniosków w ramach Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych. Kwota 
uzyskanych środków w ramach I transzy - 1.360.520,00 zł. Złożono wniosek w ramach 
II transzy o przyznanie pomocy na zadanie polegające na rozbudowie systemu 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Malczyce.  
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35) Podpisano umowę o udzieleniu pomocy finansowej na realizację projektu pn. 
„Zagospodarowanie terenu przy ulicy Pocztowej w Malczycach”, dofinansowanego 
w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. 

36) 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”. 

37) Złożenie wniosku do PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Wartość wnioskowanej pomocy 381.400 zł. 

38) Przekazywanie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informacji na temat wznowienia 
funkcjonowania w gminie samorządowych przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz o liczbie 
szkół podstawowych w formie codziennej aktualizacji ankiety, codziennie rano - KONIEC 
23 czerwca 2020 r. 

39) Złożenie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu sprawozdania merytorycznego z realizacji 
„Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 
w 2019 r.” 

40) Przesłanie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu prognozy środków Funduszu Pracy na 
lata 2021-2024. 

41) Wyrażenie zgody na podniesienie kosztów wyżywienia w Publicznym Przedszkolu 
w Malczycach. 

42) Podpisanie umowy nr 19/G/Posiłek/2020 w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 
2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc 
spożywania posiłków. 

43) Przekazanie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu rozliczenia środków Funduszu Pracy 
przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy gminy na dofinansowanie 
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

44) Weryfikacja wstępnie naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji do 
realnego zapotrzebowania gminy na środki przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne 
oraz wskazanie kwoty środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata 
stypendiów i zasiłków szkolnych”. 

45) Przekazanie danych dotyczących kosztów wynagrodzeń podanych dotyczących pomocy 
materialnej udzielanej przez JST (stypendia i zasiłki szkolne, stypendia naukowe)do 
SIO2. 

46) Złożenie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wniosku w sprawie udzielenia dotacji 
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe w 2020 r. 

47) Wystawienie noty księgowej Gminie Środa Śląska za dzieci uczęszczające do 
przedszkola gminnego zamieszkałe na terenie w/w gminy. 

48) Opracowanie Regulaminu zwrotu kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do 
placówek oświatowych. 

49) Ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku. Złożone zostały dwie oferty. 

50) Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Kulturalnym "Krajobrazy" z Legnicy koncertu 
w ramach IX Festiwalu Słowiańskie Barwy Miłości im. Lidii Nowikowej - nagrania 
promocyjne gminy Malczyce. 

51) Udział w rozpoczęciu roku szkolnego klas I oraz w zakończeniu roku szkolnego klas VIII, 
przygotowanie nagród i upominków. 

52) Wyliczenie środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwa w roku 
budżetowym 2021, przekazanie informacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
oraz sołtysom z terenu gminy Malczyce. 



  
Strona 4 

 
  

53) Kontrola wydatków funduszu sołeckiego za 2019 i 2020 rok. 
54) Udział w spotkaniu z sołtysami gminy Malczyce, przygotowanie podsumowania 

zrealizowanych wydatków w 2020 r. 
55) Przygotowanie materiałów, skład, wydanie oraz dystrybucja Gazety Malczyckiej.  
56) Pomoc przy organizacji akcji charytatywnej Motoryzacyjnie Dla Oliwiera Kwiatkowskiego 

- Rozjedźmy Siatkówczaka. 
57) Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

wydanie postanowień o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o wydanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, posiedzenia/spotkania GKRPA w Malczycach, złożono 
12 wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia, szkolenie w zakresie kontroli 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, współdziałanie z jednostkami realizującymi 
zadania pomocy społecznej, udział w 3 grupach roboczych i posiedzeniu Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

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

59) Aktualizacja fanpage na Facebooku. 
60) Ogłoszenie 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. 
Wpłynęło 11 wniosków wspólnot mieszkaniowych. Trwa weryfikacja wniosków. 

61) Organizacja wyborów prezydenckiej I i II tura. 
62) Udział w Walnym zebraniu członków LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, Ścinawa, 

23 czerwca 2020.  
63) Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego realizacji projektu budowy ścieżek 

rowerowych, Wądroże Wielkie, 6 lipca 2020. 
64) Udział w spotkaniu dotyczącym transportu zbiorowego na terenie gminy, Środa Śląska 

15 lipca 2020. 
65) Odbiór promesy w UMWD na dofinansowane budowy kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Rusko, Wrocław 17 lipca 2020. 
66) Podpisanie porozumienia w sprawie wymiany źródeł ciepła, Domaniów 6 sierpnia 2020. 
67) Udział w akcji Narodowe Czytanie, Malczyce 4 września 2020. 
68) Podpisanie porozumienia dotyczącego tworzenia nowego Instrumentu IIT związanego  

z nową perspektywą unijną 2021-2027, Strzelin 7 września 2020, udział w posiedzeniach 
komitetu sterującego IIT Subregionu wrocławskiego, Środa Śląska 14 września 2020. 

69) Udział w konferencji Dolnośląska Autostrada Rowerowa, Milicz, 15 września 2020. 
70) Udział w spotkaniu z sołtysami dotyczącym funduszu sołeckiego na 2021, Malczyce 

16 września 2020. 
71) W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Malczyce wydał 22 zarządzenia. Zarządzenia 

publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestr zarządzeń. 
72) Wydanych zostało 97 dowodów osobistych. 
73) Unieważniono 92 dowody osobiste. 
74) Wydano 174 odpisy aktów stanu cywilnego. 
75) Dołączono 106 wzmianek i przypisków do aktów stanu cywilnego. 
76) Zmigrowano 123 akty. 
77) Wydano 13 zaświadczeń do ślubu cywilnego/wyznaniowego.  
78) Zarejestrowano 9 zgonów. 
79) Udzielono 2 śluby cywilne. 
80) Przygotowano 2 jubileusze pożycia małżeńskiego . 
81) Przeprowadzono 1 transkrypcję aktu. 
82) Sprostowano/uzupełniono 4 akty. 
83) Dokonano zmiany 4 imion/nazwisk. 
84) Usunięto niezgodności w 46 aktach stanu cywilnego  i ewidencji ludności. 
85) Udostępniono 46 danych z rejestru mieszkańców. 
86) Przeprowadzono 66 aktualizacji meldunku. 
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87) Wydano 31 zaświadczeń z rejestru mieszkańców. 
88) Wprowadzono 63 dane  do rejestru  RDK (Rejestr Danych Kontaktowych). 
89) W ramach Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano: 14 zmian, 

5 zawieszeń, 2 wznowienia, założono 7 nowych podmiotów, 5 wykreślono. 
 

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 

 


