
 

Malczyce, dnia 22 września 2022 roku 

 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WO JTA GMINY 
MALCZYCE  

W OKRESIE 21.06.2022 -16.09.2022 

Wyjazdy i spotkania: 

- Wizyta studyjna na Śląsku – proces rewitalizacji w województwie śląskim - 20-21.06. 

- Udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Malczycach - 24.06. 

- Udział w walnym zebraniu w Ścinawie  - Kraina Łęgów Odrzańskich -  28.06. 

- Udział w komisji budżetowej- 28.06. 

- Udział w Sesji Rady Gminy- 28.06. 

- Zawarcie umowy na „Dostawę 2 autobusów zero emisyjnych – 29.06. 

- Zawarcie umowy na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej” – 29.06. 

- Udział w święcie Policji w CEKA w Środzie Śl. 15.07. 

- Udział w Sesji Rady Gminy 21.07. 

- Zawarcie umowy na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malczyce” – 27.07. 

- Udział w Zgromadzeniu ARAW, Wrocław – 2.08. 

- Zawarcie umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy Gminy Malczyce” – 8.08.  

- Wręczenie Aktów nadania dla Nauczycieli Mianowanych – 11.08. 

- Udział w komisji budżetowej Rady Gminy- 12.08. 

-  Udział w Dożynkach Gminnych w Jordanowie Śląskim – wręczenie nagród rolnikom z terenu gminy 
Malczyce  biorącym udział w konkursie na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne– 14.08. 

- Udział w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ- 16.08. 

- Zawarcie umowy na ”Dostawę sprzętu komputerowego dla rodzin z rodzin po PGR” – 16.08. 

- Spotkanie z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków- zieleń ruralistyczna -19.08. 

- Zawarcie aneksu do umowy na„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Malczyce” – 30.08.  

- Udział w rozpoczęciu roku szkolnego – 1.09 



- Udział w rozpoczęciu sezonu – Zapasy 2.09. 

- Dożynki Gminne 4.09. 

- Udział w Dożynkach wojewódzkich w Udaninie – 11.09. 

- Udział w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ 13.09. 

- Wręczenie Aktu nadania dla Nauczyciela Mianowanego -14.09. 

- Spotkanie w WFOSiGW w Legnicy-14.09. 

- Udział w walnym posiedzeniu Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządowa” –Wrocław 15.09. 

 - Udział w uroczystościach gminnych, spotkania z inwestorami, mieszkańcami, odprawy inwestorskie . 

W zakresie zarządzeń i uchwał: 

- Liczba wydanych zarządzeń – 40 

- Liczba przygotowanych projektów uchwał - 18 

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej: 

Zmiany dokonane w CEIDG   16 : 

- wznowienie -1 

- zmiana – 6 

- wykreślenie –  2 

- zawieszenie – 5 

- wpis -2 

W zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 25 szt. 

- Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 18 szt. 

- Zaświadczenie o rewitalizacji – 9 szt. 

- Sporządzone umowy na dzierżawę gruntu – 40 szt.  

- Postanowienia podziałowe – szt. 4. 

- Decyzje podziałowe – szt. 6. 

- Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dot. opłaty planistycznej (zawiadomienie stron, przedłużenie 

terminu, rozpatrywanie decyzji SKO- sporządzanie nowej dokumentacji oparte o opinie i zalecenia SKO, 

decyzja rozkładająca na raty opłatę planistyczną- szt. 1).  

- Sporządzanie wykazów dot. dzierżaw do publicznej wiadomości. 

- Zlecenia szt. 3 (1- zlecenie dla MUK Malczyce na zamontowanie urządzeń zabawowych na terenie placu 

zabaw w Wilczkowie, 1- rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy dot. działki 166/5 Szymanów 

(nieodpłatne przejęcie), 1- rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy ustalający wysokość opłaty 

planistycznej). 



- Prowadzenie dokumentacji i przekazywanie do planisty w sprawie projektowanego studium (uwagi).  

- Zorganizowanie spotkania z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków we 

Wrocławiu  w dniu 19 sierpnia 2022 r. (piątek) dotyczącego zaprojektowanej zieleni ruralistycznej na 

projektowanym studium. 

- Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami w projektowanym studium (6 lipca 2022 r.).  

- Kontrola sanepidu na placu zabaw w Malczycach przy ul. 1 Maja (w dniu 27 lipca 2022 r.)- ocena kontroli- 

pozytywna. 

- Wizja w terenie: (okazanie MUK Malczyce budynków gospodarczych do rozebrania na działce oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 112 w Malczycach, celem wystawienia nieruchomości do sprzedaży, wizja na 

piaskowni 16 września 2022 r.) w dniu 5 lipca 2022 r., okazywanie zainteresowanym osobom działek 

przeznaczonych pod dzierżawę. 

- Prowadzenie korespondencji w sprawach bieżących (odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej, odpowiedzi pisemne, wiadomości elektroniczne). 

- Uczestnictwo w komisji przetargowej w dniu 26 lipca 2022 r. – sprzedaż działki gminnej oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 104/2 w Malczycach.  

- Wyznaczenie parceli ogródkowych na działce 525 w Malczycach 9 sierpnia 2022 r.  

- Wystąpienie o opinie konserwatorskie szt. 2 (plac zabaw przy ul. 1 Maja- drewniany zamek, budowa 

parkingu przy ul. Traugutta w Malczycach).  

- Prowadzenie dokumentacji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości- 1 sprawa (wydanie postanowienia o 

wszczęciu postępowania rozgraniczającego).  

W zakresie pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych oraz promocji: 

- Złożenie sprawozdania rocznego w dot. rewitalizacji za 2021 rok do Głównego Urzędu Statystycznego. 

- Rozstrzygniecie postępowania przetargowego na zadanie “Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z 

zakupem autobusów zeroemisyjnych” w ramach Rządowego Programu Polski Ład. 

- Kontakt z przedstawicielem WFOŚiGW w Legnicy w ramach planowanych konkursów. 

- Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do ogłoszenia postępowania przetargowego w ramach 

otrzymanej dotacji “Granty PPGR – Cyfrowa Gmina”. 

- Przygotowanie dokumentacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu podpisania umowy na 

dofinansowanie zadania: “Przebudowa ulicy Szkolnej w Rusku” w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. 

- Kontakt z przedstawicielem UMWD w ramach rozliczenia projektu – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z budową sieci wodociągowej w m. Rusko - Etap I”. 

- Kontakt z przedstawicielem PFRON-u w ramach projektu – Door-to-Door. 

- Kontakt z przedstawicielem UMWD w ramach prowadzonych projektów – Budowa demonstracyjnych 

świetlic w m. Rusko oraz Mazurowice. 

- Przygotowanie projektu uchwały odnośnie PZM MOFW i przedstawienie na komicjach Rady Gminy. 

- Przygotowanie dokumentacji w projekcie ,,Szczęśliwe Misie”. 

- Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Wójta Gminy Malczyce na realizację zadań z zakresu 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 



- Przygotowanie i podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

- Przygotowanie i ogłoszenie otwartego konkursu ofert Wójta Gminy Malczyce na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2022 roku. 

- Przesłanie dokumentacji projektowej do Instytucji Zarządzającej odnośnie projektu: ,,Potencjał edukacyjny 

ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu w Gminie Malczyce”. 

- Rozpatrzenie wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej na rok 2022. 

- Przygotowanie korekty wniosku w programie ,,Pod Biało – Czerwoną”. 

- Udział w spotkaniu on – line organizowanym przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska. 

- Działania promocyjne na rzecz Gminy Malczyce. 

W zakresie gospodarki nieruchomościami: 

 

- 12 uzgodnień –projekty przyłączy wodociągowych oraz elektroenergetycznych, organizacji ruchu 

zastępczego i odtworzenia nawierzchni. 

- 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego. 

-  6 publikacji do gazety (2x informacja o przetargach, 1x zarządzenie, sprzedaż nieruchomości gminnych). 

- 2 ogłoszenia o przetargach (705/11 - ul. Działkowa, 696/3 – ul. Mickiewicza). 

- 3 protokoły w przetargów (2x działka, 1x lokal). 

- 5 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa. 

- 1 postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.   

- 3 potwierdzenia wywieszenia ogłoszenia KOWR, Min. Infrastruktury, Wojewoda. 

- 12 zaświadczenia/zawiadomienia o nadaniu nr porządkowego dla budynku. 

- 3 pisma dot. niekorzystania z prawa pierwokupu.  

- 1 umowa najmu – strych ul. Polna 4. 

- 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 696/3 oraz 104/2). 

- Bieżące sprawy dotyczące projektu wymiany pieców (telefoniczna i bezpośrednia obsługa Grantobiorców) 

- Pomoc przy wypełnianiu deklaracji CEEB. 

- 13 wizji w terenie (drogi, piece, sprawy bieżące). 

- Konsultacje z mieszkańcami wyjaśniające zasady programu „Czyste Powietrze”. 

- Pomoc w wypełnianiu oraz rozliczenia wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”(3 wniosków o 

dofinansowanie i 5 wniosków o płatność). 

- Przekazywanie  wniosków do WFOŚiGW Wrocław ramach programu „Czyste Powietrze”. 

- Ewidencja i wprowadzanie deklaracji CEEB dotyczącej eksploatacji źródeł ciepła w ilości 312. 

- Wydanie zaświadczeń dotyczących złożenia deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w bazie CEEB 

w ilości 14. 



- Zlecenie na wykonanie i wydrukowanie broszur „Czyste Powietrze” w związku z wprowadzonymi 

zmianami po 15.07.2022 r. 

- Zlecenie na działania edukacyjne w związku z rządowym programem „Czyste Powietrze poprzez 

roznoszenie ulotek z dnia 22.08.2022 r. 

- Przygotowanie i złożenie wniosku o krótkotrwałe podłączenie do sieci elektroenergetycznej dotyczącej 

imprezy plenerowej w Chomiąży w dniu 13.08.2022r.(podpisanie umowy i rozliczenie zadania) 

- Uzyskanie na wniosek ze Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wypisu z rejestru gruntów 

dotyczącej działki nr 25 w Rachowie (dla zadania budowy świetlicy wiejskiej w Rachowie). 

- Prośba o ponowny montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Głównej w ciągu drogi DK 94 

w miejscowości Rusko zgłoszona do GDDKiA  z dnia 22.08.2022r. 

- Szkolenie dla kandydatów na Energetyków Gminnych finansowanie przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 (w dniach 06.09.2022-07.09.2022). 

- Szkolenia online (w dniu 31.08.2022) w zakresie: programu "Czyste Powietrze" - zmiana programu od 

15.07.2022 r., w którym zaproponowano prefinansowanie realizowanych inwestycji oraz zasad Programu 

dla budynków wielorodzinnych – „Ciepłe Mieszkanie”.  

- Szkolenie online (dnia 15.09.2022r.) z zakresu programu „ Czyste Powietrze ”omówienie kosztów 

kwalifikowalnych oraz procedury składania wniosku o płatność. 

- Warsztaty online (dnia 20.07.2022r.) związane z aktualizacją Programu Czyste Powietrze po 

15.07.2022r., Programu „Mój Prąd 4.0” oraz warunków Programu „Moje Ciepło” (pompy ciepła dla nowego 

budownictwa). 

W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: 

- Udział w treningu stałego dyżuru w termiach :23.06.2022, 21.07.2022, 18.08.2022, 15.09.2022. 

- Opracowanie Instrukcji funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Malczyce na czas zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i wojny- wprowadzonego zarządzeniem Wójta nr. 0050.63a.2022  z dnia 

24.06.2022.  

- Opracowanie planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek potasu na wypadek 

zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Malczyce – wprowadzonego zarządzeniem Wójta nr 

0050.68.2022 z dnia 5 lipca 2022. 

- Opracowano i uzgodniono z DUW roczny plan kontroli w zakresie wykonywanych zadań obronnych w 

Urzędzie Gminy Malczyce na 2022r.  18.07.2022. 

- Przeprowadzenie treningu wczesnego ostrzegania przez jednostki OSP w dniu 1 sierpnia 2022 

upamiętniającego 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.  01.08.2022. 

- Udział w spotkaniu na szczeblu powiatowym dotyczącym zanieczyszczenia rzeki Odry Środa Śląska dnia  

19.08.2022. 

- Opracowano i uzgodniono z DUW „Roczny wykaz planowanych ćwiczeń obronnych urzędu Gminy 

Malczyce na 2022r” 24.08.2022r.  

- Zaktualizowano Plan rozplakatowania obwieszczeń o powszechnej mobilizacji na terenie Gminy Malczyce 

-29.08.2022. 

- Zaktualizowano w porozumieniu z Wojskowym Centrum rekrutacji Plan Akcji kurierskiej-29.08.2022.  

- Podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie  uszkodzonego dachu  świetlicy w Kwietnie, na skutek 

burzy i silnego wiatru. Na miejsce przybyły 2 zastępy OSP Rusko i Wilczków oraz PSP. W celu 

zabezpieczenia dachu zakupiono  plandeki, które  dostarczono na miejsce zdarzenia - Kwietno, 

08.09.2022r. 



- Opracowano instrukcję oraz regulamin dotyczący Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy 

Malczyce w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

narodowego w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń , a także 

w czasie wojny. 12.09.2022. 

- Wydano 7 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz obrony. 

12.09.2022. 

- Udział w szkoleniu on-line  dotyczącym „organizacji i realizacji Akcji kurierskiej” 13.09.2022. 

Na bieżąco koordynowanie pomocy dla osób z Ukrainy, które przebywają obecnie w budynku dawnej 

szkoły w Malczycach. Aktualnie znajduje się tam 3 dzieci oraz 5 osób dorosłych, w tym 1 mężczyzna.  

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

- 13 koncesji na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.  

- 3 koncesja na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży. 

W zakresie oświaty: 

1) 21  czerwca  2022r. - przekazanie informacji do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w formie tabela-

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 tzw. wyprawka szkolna 

 
2) 11 lipca 2022r. 

-  przekazanie do GUS –sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Z-03 
- rozliczenie środków Funduszu Pracy przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy gminy na 

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
- zarządzenie- powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach 
- złożenie do KO we Wrocławiu wniosku o dotację na podręczniki szkolne dla uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach 
 

3) 12 lipca 2022r. - rozliczenie dotacji otrzymanej na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach 
 

4) 13 lipca 2022r. - wprowadzenie opłat za pobyt dziecka w żłobku w Emp@tii 
 

5) 15 lipca 2022r. - wyrażenie zgody na przydzielenie godzin dla ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego na rok 2022/2023 
 

6) 18 lipca – przeprowadzenie drugiego konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Malczycach – konkurs 

nierozstrzygnięty. 

7) 20 lipca 2022r. 

- wyrażenie zgody na przydzielenie godzin dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego na rok 2022/2023 
- kontrola realizacji obowiązku nauki- wezwanie rodzica do udzielenia informacji w jakiej szkole dziecko 
realizuje obowiązek nauki 
- wystawienie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia rodzica, który jest zobowiązany 
do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia związane z obowiązkiem realizacji nauki 
- zarządzenie-ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego 
Śląska w Malczycach 
 

8) 29 lipca 2022r. - przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 



9) 2 sierpnia 2022r. - wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika na staż, na stanowisku woźna 

w Publicznym przedszkolu w Malczycach  w porozumieniu z Powiatowym urzędem Pracy w Środzie 

Śląskiej 

 
10) 9 sierpnia 2022r. - weryfikacja zapotrzebowania na stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem 

uczniów z Ukrainy na okres wrzesień-grudzień 2022r. 

11) przeprowadzenie trzeciego konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Malczycach – konkurs 

rozstrzygnięty 

12) 31 sierpnia 2022r. - przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o 

stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

13) 1 września 2022r. - wypełnienie ankiety w formie elektronicznej – Ankieta do celów bieżącego 

monitoringu realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” 

14) 2 września 2022r. – przekazanie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w oparciu o rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 26.06.2020r. informacji w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy 
uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych w latach 2022-2023 (wyprawka szkolna) – zapotrzebowanie 
 
15) 9 września 2022r.- złożenie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu sprawozdania w formie 
elektronicznej ankiety sprawozdania AKTYWNA TABLICA 2021. 
 
16) 12 września 2022r.  
- pozytywne zaopiniowanie kandydatury na stanowisko wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów 
Dolnego Śląska w Malczycach; 
- pismo do rodzica dziecka, które przerwało obowiązku nauki wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oświatowe; 
- przekazanie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy aneksu nr 1 do Arkusza 
Organizacji na rok szkolny 2022/2023 Publicznego Przedszkola w Malczycach i Szkoły Podstawowej im. 
Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach. 
 
17) 13 września 2022r.- wyrażenie zgody na zmianę kwoty wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły 
Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach 
 
18) 15 września 2022r. 
- wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy VIII posiadającego orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania; 
- wyrażenie zgody na zniżkę godzin dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w 
Malczycach 
 
Co tydzień – poniedziałek – przekazanie sprawozdania w formie elektronicznej dotyczącym prowadzenia 
statystyk z zakresu tworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci obywateli Ukrainy przybyłych w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
 

W zakresie spraw obywatelskich: 

1. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego 159 

2. Migracja aktów 82 

3. Zarejestrowane zgony 7 

4. Dołączanie wzmianek i przypisków do aktów  99 

5. Wysyłane zlecenia migracji aktu 47 

6. Uznanie ojcostwa  1 

7. Zmiana imion i nazwisk -decyzje 1 

8. Transkrypcja, uzupełnienie i sprostowanie akt stanu cywilnego 12 



9. Zapewnienia do ślubu cywilnego/konkordatowego 9 

10. Złożone wnioski o wydanie dowodu osobistego 148 

11. Wydane dowody osobiste 179 

12. Unieważnianie dowód osobistych 148 

13. Zameldowania/wymeldowania 35 

14. Udostępnianie danych 23 

15. Usuwanie niezgodności w aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności 52 

16. Wydawanie zaświadczeń z USC i ewidencji ludności 17 

17. Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. wymeldowań 4 

18. Sprawozdania: 
- GUS ( miesięczne), PEFRON (miesięczny), DUW (kwartalne) 

 

19. Sprawy kadrowe pracowników  

20. Bieżąca realizacja funduszu sołeckiego oraz przygotowanie funduszu 
sołeckiego na rok budżetowy 2023 

 

21. Bieżące prowadzenie spraw archiwum zakładowego  

22. Aktualizacja rejestru wyborców i mieszkańców   

23. Uzupełnianie danych w Rejestrze Danych Kontaktowych 114 

24. Nadawanie nr PESEL  11 
 


