
Protokół z LII posiedzenia Rady Gminy Malczyce z dnia 18 września  2018 r. od godz. 

14.00 do godz. 16. 30 

 

Przewodniczący Marcin Głowacki rozpoczął LII sesję Rady Gminy Malczyce. Przywitał przybyłych 

radnych, sołtysów, kierownictwo urzędu. Stwierdził, że na sali znajduje się 13 radnych, co daje 

możliwość prawomocnego podejmowania uchwał.  

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

dla nauczycieli z Publicznego Przedszkola w Malczycach  

3. Przyjęcie protokołów z sesji L i LI. 

4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

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

-  (pr. nr 147)  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

- (pr. nr 148)   w sprawie zmiany Uchwały Nr L/273/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia  

 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Malczycach  -  (pr. nr 149)  

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczych straży 

pożarnych z terenu gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 

- (pr. nr 150)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce. 

- (pr. nr 151)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. 

- (pr. nr 155)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  

 gruntowej  zabudowanej  budynkiem usługowo-handlowym stanowiącym   

 własność Gminy Malczyce. 

- (pr. nr 156)  w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rachów 

- (pr. nr 157)  w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rusko  

 

6. Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2018/2019   

7. Informacja na temat projektu nowego statutu gminy oraz statutu sołectw.  

8. 15 minut dla wyborców i sołtysów. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski i informacje przewodniczącego.  

11. Zamkniecie sesji. 

 

Pan Radny Waldemar Grzelak  złożył wniosek, o wprowadzenie do porządku obrad, po punkcie 5, 

punktu dotyczącego dyskusji w sprawie powołania Kierownika SP ZOZ.  

 

Rada głosowała 6 głosami ZA przyjęciem wniosku, 7 PRZECIW. 

Wniosek nie  wszedł do porządku obrad. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji L i LI. 

Rada głosowała  za przyjęciem Protokołu z sesji L -  10 głosami ZA i 3 głosami Wstrzymującymi się. 

Rada głosowała  za przyjęciem Protokołu z sesji LI  -  10 głosami ZA i 3 głosami Wstrzymującymi 

się. 

 



Protokoły  zostały przyjęte. 

 

Ad. 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:  

 

-  (pr. nr 147)  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

 

 

UCHWAŁA NR LII/285/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 18 września 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

 

 

- (pr. nr 148)   w sprawie zmiany Uchwały Nr L/273/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia  

 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Malczycach   

 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

 

UCHWAŁA NR LII/286/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 18 września 2018 roku 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/273/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w 

sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Malczycach 

 

-  (pr. nr 149)  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków   

 ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Malczyce za udział w działaniu  

 ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

gminę 

 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

 

UCHWAŁA NR LII/287/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 18 września 2018 roku 

 

                  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków   

 ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Malczyce za udział w działaniu  

 ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub gminę 

 

 

 

- (pr. nr 150)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce. 



 

Rada głosowała 7 głosami ZA, 6 przeciw, 1 wstrzymujący  

Uchwała została przyjęta. 

UCHWAŁA NR LII/288/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 18 września 2018 roku 

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce. 

 

 

- (pr. nr 151)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. 

 

Rada głosowała 7 głosami ZA, 5 przeciw, 2 wstrzymującymi  

Uchwała została przyjęta. 

 

UCHWAŁA NR LII/289/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 18 września 2018 roku 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. 

 

 

- (pr. nr 155)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  

 gruntowej  zabudowanej  budynkiem usługowo-handlowym stanowiącym   

 własność Gminy Malczyce. 

 

Rada głosowała 14 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

 

UCHWAŁA NR LII/290/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 18 września 2018 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  

 gruntowej  zabudowanej  budynkiem usługowo-handlowym stanowiącym   

 własność Gminy Malczyce. 

 

- (pr. nr 156)  w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rachów 

Rada głosowała 15 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

 

UCHWAŁA NR LII/291/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 18 września 2018 roku 

 

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rachów 

 

- (pr. nr 157)  w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rusko 

 

Rada głosowała 15 głosami ZA. 

Uchwała została przyjęta. 

 



UCHWAŁA NR LII/292/2018 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 01 sierpnia 2018 roku 

 

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rusko 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Malczyce 

         

             Marcin Głowacki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała Paulina Leśniak  

Nr nagrania WS750611 i   WS750612 

 

 

 

 

 



Malczyce, dnia 13 września 2018 roku 
 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY 
MALCZYCE  

W OKRESIE 12.06.2018- 11.09.2018 

1) 21 czerwca 2018 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
lokalowej nr 3, położonej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Strzegomskiej 25 
w Wilczkowie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych 
prowadzi KW WR1S/00045352/6. Przetarg rozstrzygnięty, nieruchomość została 
sprzedana za kwotę 36.900,00 zł. 

2) 3 sierpnia 2018 r. ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej nr 158/6, o pow. 0,0820 ha położonej przy ul. Ogrodowej w Malczycach, 
uwidocznionej w KW WR1S/00035971/8. Cena wywoławcza nieruchomości 35.500 zł 
netto. Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2018 r.  

3) 3 lipca 2018 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 
niezabudowanej nr 102/1 AM 1, o pow. 0,1374 ha, położonej w Malczycach, dla której 
Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WR1S/ 
00027005/7/. Przetarg rozstrzygnięty, nieruchomość została sprzedana za kwotę 
72.680,70 zł brutto. 

4) Przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność gminy Malczyce, położoną 
w Malczycach. 

5) Przeznaczono zarządzeniem wójta do dzierżawy na okres do 3 lat w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości niezabudowane stanowiące własność gminy Malczyce.  

6) Prowadzone są rozmowy z PKP S.A. oraz Komendantem Powiatowej Policji w Środzie 
Śląskiej dotyczace przeniesienia rewiry dzielnicowych w związku z planowaną 
przebudową Dworca PKP. 

7) Ogłoszono zapytanie ofertowe na remont części wspólnych i jednego lokalu 
komunalnego w spalonym budynku przy ul. Polnej 2. Koszt robót wyniósł 57.102 zł. 

8) Ogłoszono zapytanie ofertowe na remont lokali socjalnych przy ul. Dworcowej 
w Malczycach oraz w Wilczkowie przy ul. Mleczarskiej. 

9) Nadano 7 zawiadomień o numerach porządkowych budynków.  
10) Uzyskano pozytywną opinię Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych klas II i III w obrębach Chełm, Dębice, Kwietno, 
Malczyce, Mazurowice, Rusko, Rachów, Szymanów, Wilczków w związku ze zmianą 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

11) Zawiadomiono Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przesunięciu terminu rozpatrzenia 
wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klas II i III w związku ze zmianą 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: 
-Szymanów, Mazurowice, Chełm, Kwietno, Rusko, Dębice, Rachów - do końca 
października 2018 r. 
-Malczyce, Wilczków – do końca listopada 2018 r. 

12) Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Chomiąża. 

13) Organizacja w dniu 16 czerwca 2018 r. spotkania pn. „Upowszechnianie wiedzy 
i świadomości OZE wśród mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich”.  

14) Od 25.06.2018 do 6.08.2018 wykonano prace związane z usunięciem wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Malczyce. Wartość zadania wyniosła 31.462,88 zł 



z czego na 26.743,44 zł złożono wniosek o płatność ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzięki pomocy 
WFOŚiGW we Wrocławiu usunięto 72,09 Mg wyrobów azbestowych. 

15) Wydano zaświadczenia związku ze zmianą danych w rejestrze działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych firmy FBSerwis Sp.  z o.o. 

16) 27.07.2018 Wójt Gminy Malczyce rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie 
opracowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Malczyce na lata 2018-
2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. 

17) Wydanie postanowienia w sprawie zaopiniowania projektu robót geologicznych w celu 
ujęcia wód podziemnych piętra trzeciorzędnego (neogeńskiego) w Rusko (Dz. nr 414/2). 

18) 02.08.2018 dokonano zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej Wójta Gminy 
Malczyce firmy Eneris Surowce S.A Oddział we Wrocławiu .  

19) 31.08.2018 przeprowadzono interwencję w sprawie bezdomnego psa, który został 
przekazany do schroniska.  

20) Od 01.09.2018 rozpoczęto kontrolę w sprawie prawidłowej segregacji odpadów 
komunalnych przez mieszkańców gminy.  

21) Organizacja w dniu 5 września 2018 r. spotkania WFOŚiGW oraz BOŚ z mieszkańcami 
w sprawie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.  

22) W okresie sprawozdawczym wydane zostały 2 zezwolenia na sterylizację bezdomnych 
zwierząt.  

23) Zakończono zadanie i odebrano  inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej Gminy Malczyce: szkoły podstawowej z gimnazjum oraz 
przedszkola”  

            szkoła podstawowa z gimnazjum – odbioru dokonano 3 września 2018 r. 
            przedszkole - odbioru dokonano 29 sierpnia 2018 r. 
24) Zakończono prace przy zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 

w Malczycach”. Odbiór inwestycji zaplanowano na 14 września. 2018 r. 
25) Wyłoniono wykonawcę przebudowy  drogi przy remizie strażackiej w Rusku. Wykonawcą 

robót była Firma Wielobranżowa Anna Foremna ul. 1-go Maja 13/4 Malczyce. Wartość 
inwestycji: 221.000,00 zł. Odbiór bezusterkowy inwestycji przeprowadzono 03.09.2018 r. 

26) Wyłonienie wykonawcy przebudowy terenu za GOK w Malczycach (kajaki). Wykonawca 
PPU „Wisar” Patryk Marcinowski ul. Hutników 27/3 59-220 Legnica. Wartość inwestycji: 
100.000,00 zł. 

27) Wykonanie lustracji terenowej oraz protokołów podczas ogłoszonej suszy w miesiącu 
lipcu i sierpniu. Protokoły zwrotne podpisane przez Wojewodę Dolnośląskiego wysłano 
do rolników.  

28) W ramach koordynacji projektu “Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Malczycach” przesłano załączniki do przygotowania aneksu do umowy 
o dofinansowanie, weryfikacja wpływających dokumentów finansowych pod względem 
zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sprawozdawczość – złożenie 
wniosku o płatność za okres 20.02.2018 r. – 11.06.2018 r. 

29) W ramach koordynacji projektu ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
Gminy Malczyce: szkoły podstawowej z gimnazjum oraz przedszkola” prowadzony jest 
bieżący monitoring postępu rzeczowego i finansowego w projekcie, weryfikowane 
dokumenty finansowe pod względem zgodności z harmonogramem rzeczowo- 
finansowym, złożony został skorygowany wniosek o zaliczkę za okres 23.05.2018 r. – 
07.08.2018 r. 

30) Rozliczanie zrealizowanego projektu “Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w 
Malczycach wraz z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych” (złożenie 
poprawionych wniosków o płatność za okresy 29.09.2017 r. – 29.11.2017 r., 30.11.2017 
r. – 09.01.2018 r.).  

31) Złożenie zaktualizowanego zestawienia rzeczowo-finansowego zadania pn. “Budowa 
szatni przy boisku sportowym w Malczycach”. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze 
środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi 
w kwocie 25.000 zł. 



32) Sporządzenie umów o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
w gminie Malczyce dla: Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Malczycach, 
Malczyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego “Cyprinus”, Stowarzyszenia Sympatyków 
Malczyc i okolic, KS Pogoń Dębice oraz LKS Odra Malczyce. 

33) Złożenie zaktualizowanego zestawienia rzeczowo-finansowego zadania pn. “Zakup 
wyposażenia technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chomiąży”. Projekt 
uzyskał dotację ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 
5.000,00 zł. W ramach projektu OSP zakupi sprzęt techniczny (przecinarkę spalinową 
tarczową, pilarkę ratowniczą i latarki do Chełmów). 

34) Złożenie wniosku o płatność dla operacji pn. “Przebudowa targowiska w Malczycach”, 
przygotowanie zaktualizowanego zestawienia rzeczowo-finansowego zadania. 

35) Przyjmowanie i weryfikacja wniosków mieszkańców do projektu montażu instalacji 
fotowoltaicznych gospodarstwach domowych na terenie gminy. 

36) W ramach koordynacji gminnego Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej zgłoszono udział 
przedstawicieli sołectw w podróży studyjnej do ekomuzeów województwa 
podkarpackiego.  

37) Złożony został wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego przygotowanie 
i prowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości – „Niepodległa”. 

38) Podpisano  aneks do umowy na dowóz dziecka z niepełnosprawnościami. 
39) Rozliczenie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników. 
40) przekazano informację do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie Rządowego 

programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”. 
41) Złożony został do Kuratorium Oświaty wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2018 roku 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 
42) Wydano pozytywną opinię w sprawie przeniesienia nauczyciela ze Szkoły Podstawowej 

Nr 77 im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu do Szkoły Podstawowej w Malczycach. 
43) Wystawiono noty księgowe obciążające gminę Środa Śląska za 3 dzieci uczęszczających 

do Publicznego Przedszkola w Malczycach. 
44) Udzielono odpowiedzi do Sanepidu w Środzie Śląskiej na zalecenia pokontrolne 

w Publicznym Przedszkolu w Malczycach. 
45) Powołano Komisję Egzaminacyjną oraz ustalono wysokość wynagrodzenia dla 

ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego. 

46) Zorganizowano spotkanie z rodzicami i dyrektorem Szkoły Podstawowej w sprawie 
„łączenia klas”. 

47) Podpisano porozumienie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty w sprawie Regulaminu 
określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół. 

48) Zgodnie z §21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 
2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz.1646) wyrażono zgodę na prowadzenie 
dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej w Szkole Podstawowej w Malczycach. 

49) Weryfikacja zapotrzebowania na środki dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od września 
2018 roku do grudnia 2018 roku wraz ze wskazaniem kwoty środków własnych. 

50) W związku z zaprzestaniem spełniania obowiązku szkolnego przez jednego z uczniów 
szkoły podstawowej w Malczycach wystosowano pismo do rodzica związane z kontrolą 
realizacji obowiązku szkolnego. 

51) Wyrażono zgodę na podwyższenie kwoty za obiad szkolny w Szkole Podstawowej 
w Malczycach - kwota 4,50 złotych. 

52) Uruchomienie na terenie gminy Programu Malczycka Karta Dużej Rodziny. Obecnie do 
programu przystąpiło 7 Partnerów. 



53) Współorganizacja spotkania z radnymi i mieszkańcami na temat przeprowadzonego 
audytu w SPZOZ w Malczycach. 

54) Koordynacja projektu E-Senior 65+ bezpłatne kursy komputerowe. Zajęcia rozpoczynają 
w GOK Malczyce 17 września 2018 r.  

55) Przygotowywanie materiałów do wydania publikacji - Malczyce - widokówka gminy. 
56) Opracowanie materiałów do publikacji wydawanej przez Stowarzyszenie Gmin 

i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. 
57) Opracowanie artykułów do gazety Express Miejski, portal internetowy gazety Roland oraz 

na stronę internetową i BIP gminy Malczyce. 
58) Aktualizacja strony internetowej gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.  
59) Aktualizacja konta na portalu społecznościowym facebook. 
60) Oficjalne otwarcie targowiska w Malczycach 27 czerwca 2018.  
61) Organizacja dożynek gminnych w Chomiąży 18 sierpnia 2018 r. 
62) Przygotowania do uroczystości nadania imienia Skarbów Dolnego Śląska Szkole 

Podstawowej w Malczycach 4 października 2018 r. 
63) Przygotowania do uroczystości nadania imienia Władysława Reymonta Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury w Malczycach 12 października 2018 r. 
64) Zlecenie przeprowadzenia audytu RODO w Urzędzie Gminy Malczyce i dostosowania 

dokumentacji do przepisów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.  
65) Organizacja, prace przygotowawcze do wyborów samorządowych 21 października 2018.  
66) Prace w komisji konkursowej ds. wyłonienia kierownika Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach. 
67) Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach. 
68) Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy – kierownik Referatu 

Spraw Obywatelskich.  
69) Udział w uroczystości z okazji 70-lecia OSP w Chomiąży, 16 czerwca 2018. 
70) Udział w uroczystym pożegnaniu III klas gimnazjum, Malczyce 20 czerwca 2018. 
71) Udział w zakończeniu roku szkolnego, Malczyce 22 czerwca 2018. 
72) Udział w zjeździe członków Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji, Wrocław 25 czerwca 

2018. 
73) Udział w obradach Młodzieżowej Rady Gminy, Malczyce 23 lipca 2018.  
74) Udział w spotkaniu W DSDiK dotyczącym przebudowy drogi w miejscowości Chełm 

9 sierpnia 2018.  
75) Udział w uroczystych obchodach 99-lecia Policji, Miękinia 10 września 2018. 
76) Udział w dożynkach gminy Środa Śląska w Kulinie, 19 sierpnia 2018. 
77) Udział w spotkaniu w Domaniowie, podpisanie umowy o dofinansowanie budowy szatni 

na boisku sportowym w Malczycach, 24 sierpnia 2018. 
78) Udział w dożynkach gminy Kostomłoty, 25 sierpnia 2018. 
79) Udział w uroczystych obchodach 70-lecia OSP Wilczków oraz LZS Burza Wilczków, 

Wilczków 25 sierpnia 2018. 
80) Udział w Pikniku nad Odrą zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc 

i okolic, Malczyce 25 sierpnia 2018. 
81) Udział w uroczystym odznaczeniu pani Kazimiery Szafrańskiej, odznaczonej Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Malczyce 31 sierpnia 2018. 
82) Udział w uroczystych obchodach 70–lecia OSP Rusko, oraz Dożynkach w Rusku, 

1 września 2018. 
83) Udział w Dożynkach Wojewódzkich, Gryfów Śląski 2 września 2018. 
84) Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, Malczyce 3 września 2018. 
85) Organizacja i udział w spotkaniu dotyczącym świetlicy wiejskiej w Mazurowicach, 

Mazurowice, 5 września 2018. 
86) Udział w dożynkach wiejskich w Wilczkowie, 8 września 2018. 
87) Udział w obchodach Święta Wina, Środa Śląska 8 września 2018. 
88) W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Malczyce wydał 25 zarządzeń. Zarządzenia 

publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestr zarządzeń.  



89) Wydane zostały 142 dowody osobiste.  
90) Wydano 122 odpisy aktów stanu cywilnego. 
91) Zarejestrowano 8 zgonów. 
92) Zawartych zostało 13 małżeństw.  
93) Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców dla 69 osób.  
94) W ramach Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano: 13 zmian, 

1 wznowienie, 1 wykreślenie,  1 zawieszenie, założono 5 nowych podmiotów.  
95) Wydano 3 koncesje na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wykonanie najważniejszych źródeł doch. z dnia 31.08.2018 i porównanie do wykonania za 31.08.2018 

podatek plan 
realizacja na 
31.08.2017 

realizacja na 
31.08.2018 

wykonanie 
do planu w 

% zmiana w % 

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

nieruchomości os. fizyczne 550 000 380 725 360 815 65,60 94,77 

nieruchomości os. prawne 700 000 503 323 541 464 77,35 107,58 

rolny os. fizyczne 450 000 286 654 278 176 61,82 97,04 

rolny os. prawne 110 000 63 510 56 987 51,81 89,73 

śr. transportowe 130 000 71 469 71 398 54,92 99,90 

udziały w PIT 4 799 844 2 534 208 3 152 572 65,68 124,40 

sprzedaż nieruchomości 250 000 145 468 251 867 100,75 173,14 

opłata śmieciowa 800 000 571 689 517 787 64,72 90,57 

Opłata za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu 80 000 65 230 60 935 76,17 93,42 

dzierżawy 150 000 232 947 106 178 70,79 45,58 

RAZEM 8 019 844 4 855 223 5 398 179 67,31 111,18 

 

 


