Malczyce, dnia 23 stycznia 2020 roku

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY
MALCZYCE
W OKRESIE 30.11.2019 - 20.01.2020
1) Podpisano akt notarialny na zbycie lokalu (sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze
przetargu nieograniczonego – Malczyce, ul. Traugutta).
2) Ogłoszono 5 przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych (3x ul. Traugutta,
ul. Mazurowicka, ul. Kolonia Papierni).
3) Wydano 9 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla budynku.
4) Opracowanie prezentacji inwestycyjnej dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy
Gospodarczej we Wrocławiu.
5) Podpisanie umowy z Tomaszem Jagielskim Kąty Wrocławskie dotyczącej wykonywania
usług odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Malczyce. Koszt odłowu
zwierzęca wynosi 550 zł do miejsca tymczasowego , 850 zł do schroniska.
6) Wydano decyzję zezwalającą firmie WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul.
Szybowa 2, 41-808 Zabrze na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
7) Wydano 6 zezwoleń na sterylizację bądź kastrację bezdomnych kotów.
8) Udostępniono 14 wykazów zawierających informację o środowisku.
9) Zaktualizowano załączniki do planu operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej.
10) Wykonano korekty protokołów szacowania strat w gospodarstwach rolnych.
11) Podpisano umowy z firmą 3P PROJEKT Paweł Pach z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Jedności Narodowej 45B, 50-260 Wrocław na wykonanie:
1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce –
40 000 zł brutto;
2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości
Malczyce Rusko i Mazurowice - 24 000 zł brutto;
3. bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę na terenie gminy Malczyce – 12 000 zł
brutto;
4. oceny możliwości wdrożenia nowych kierunków rozwoju gminy Malczyce w kontekście
współczesnych trendów gospodarczych i funkcjonalno-przestrzennych – 16 000 zł brutto,
12) Wydano 10 wypisów, 7
wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz 12 zaświadczeń dotyczących zgodności z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
13) Podpisano 4 umowy na dzierżawę gruntów.
14) Zakończono budowę i oddano do użytkowania budynek żłobka w Malczycach, ul.
Klonowa.
15) Podpisanie umów najmu autokaru na wyjazdy dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Malczycach w ramach realizacji projektu pn. „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość
w Gminie Malczyce”.
16) Skorygowanie kalkulacji kosztów oferty “MALUCH+” 2020 – moduł 2. i dostosowanie do
realizowanego równolegle projektu w ramach zadania „Stworzenie i zapewnienie
funkcjonowania żłobka "Szczęśliwe Misie" w gminie Malczyce” RPO WD 2014-2020.
17) Przygotowanie załączników do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn.
„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach
mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”.
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18) Realizacja projektu pn. “Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł
odnawialnych w gminie Prusice, w gminie Malczyce i w gminie Oborniki Śląskie”,
weryfikacja wniosków o płatność grantobiorców - sprawdzanie wniosków o płatność.
19) Wyłonienie wykonawcy na świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu
„Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania żłobka "Szczęśliwe Misie" w gminie
Malczyce”, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy
horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020.
20) Opracowanie zapytania ofertowego oraz wyłonienie wykonawcy zadania: Dostawa mebli
wraz z montażem oraz wyposażenia kuchennego na potrzeby żłobka publicznego
„Szczęśliwe Misie” w Malczycach, w ramach projektu „Stworzenie i zapewnienie
funkcjonowania żłobka "Szczęśliwe Misie" w gminie Malczyce”, Poddziałanie 8.4.1
Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne, Regionalny Program
Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Nadzór nad montażem
mebli.
21) Przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych dla wszystkich sołectw gminy Malczyce
(12.12.2019 r.) realizowanych w ramach projektu pn. “Wspólna Przestrzeń –
partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, współfinansowany przez Fundację
Sewndzimira. Pracownicy, którzy wzięli udział w spotkaniach: A. Świercz, P. Harom,
I. Jasińska, J. Marchewka.
22) Rekrutacja dzieci do żłobka publicznego w Malczycach – udział w komisji rekrutacyjnej
(16.12 – 27.12.2019), w ramach projektu „Stworzenie i zapewnienie funkcjonowania
żłobka "Szczęśliwe Misie" w gminie Malczyce”, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia
zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 16 miejsc przeznaczonych jest dla
rodziców przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczym oraz
bezrobotnych, 14 miejsc dla pozostałych dzieci.
23) Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 2 szt. nowoczesnych,
niskoemisyjnych autobusów o napędzie hybrydowym (spalinowo - elektrycznym) klasy
MAXI oraz 1 autobusu elektrycznego klasy MINI ze stacją szybkiego ładowania autobusu
elektrycznego”, realizowanego w ramach realizowanego w ramach projektu
pn. „Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Gminie Malczyce poprzez
zakup niskoemisyjnych, nowoczesnych autobusów”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Termin
otwarcia ofert – 18 lutego 2020.
24) Ogłoszenie przetargu nieograniczonego zadania pn. “Budowa świetlicy wiejskiej
w Mazurowicach”, realizowanego w ramach pn: Budowa demonstracyjnych świetlic
wiejskich w miejscowościach Mazurowice i Rusko, współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.Termin
otwarcia ofert – 31 stycznia 2020.
25) Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. “Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku”,
realizowanego w ramach pn: Budowa demonstracyjnych świetlic wiejskich
w miejscowościach Mazurowice i Rusko, współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - 31 stycznia 2020.
26) Przekazanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej
danych – aktualny wykaz placówek objętych systemem oświaty prowadzonych przez
Gminę Malczyce.
27) Rozliczenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym – stypendia szkolne i zasiłki szkolne.
28) Rozliczenie środków Funduszu Pracy przekazanych na dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników za rok 2019.
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29) Sporządzenie sprawozdania finansowego z realizacji „Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w 2019r.”
30) Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2019.
31) Przeprowadzenie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym 2019
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego. Analiza została przekazana do Dyrektorów Placówek
Oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Malczyce.
32) Uzupełnienie za IV kwartał w „SIO2” danych dotyczących: wynagrodzenia pracowników
odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą oraz pomoc materialna udzielana przez JST
(stypendia socjalne, zasiłki losowe, stypendia naukowe, sportowe).
33) Zatwierdzenie Aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020
Publicznego Przedszkola w Malczycach.
34) Rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2019 r.
35) Współorganizacja VI Orszaku III Króli w Malczycach.
36) Współorganizacja turnieju tenisa stołowego i Badmintona - 19 stycznia 2020 r. w hali
sportowo-widowiskowej w Malczycach przy współpracy z nauczycielami wychowania
fizycznego.
37) Współorganizacja turnieju o przechodni puchar wójta - 11 stycznia 2020 r. w hali
sportowo-widowiskowej w Malczycach przy współpracy z nauczycielami wychowania
fizycznego.
38) Podpisanie umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia poradnictwa psychologicznego
w punkcie konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Malczycach na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób
uzależnionych oraz współuzależnionych i ich rodzin od alkoholu z terenu Gminy
Malczyce.
39) Opracowanie artykułów do gazety Express Miejski, portal internetowy gazety Roland oraz
na stronę internetową i BIP gminy Malczyce.
40) Aktualizacja fanpage na Facebooku.
41) Wpisanie Żłobka Publicznego w Malczycach do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
42) Organizacja otwarcia Żłobka Publicznego w Malczycach.
43) Rekrutacja pracowników do Żłobka Publicznego: 4 opiekunki, 1 pielęgniarka, 1 pomoc
kuchenna, 1 sprzątaczka.
44) Powołanie pani Magdaleny Kożuszko na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Malczycach na okres od 01.01.2020 do 31.12.2026.
45) Organizacja spotkania ze Św. Mikołajem w Urzędzie Gminy.
46) Udział w konferencji PROW, Wrocław 3 grudnia 2019.
47) Udział w konferencji organizowanej przez UMWD dotyczącej programu rozwoju sportu,
Szklarska Poręba 5-6 grudnia 2019.
48) Udział w uroczystej mszy świętej w intencji pszczelarzy, Chomiąża 8 grudnia 2019.
49) Udział w spotkaniach z mieszkańcami dotyczący planowania przestrzennego 12 grudnia
2019.
50) Udział w zjeździe Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej, Wrocław 13 grudnia 2019.
51) Udział w spotkaniu opłatkowym w DPS, Piersno, 18 grudnia 2019.
52) Udział w jasełkach organizowanych w Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu
w Malczycach,19 grudnia 2019.
53) Udział w spotkaniu opłatkowym OSP, Środa Śląska 20 grudnia 2019.
54) Udział w spotkaniu z marszałkiem Michałem Bobowcem, Wrocław 30 grudnia 2019.
55) Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim, Malczyce 7 stycznia
2020.
56) Uroczyste otwarcie żłobka „Szczęśliwe Misie” w Malczycach, 7 stycznia 2020.
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57) Udział w spotkaniu z gminą partnerską dotyczącym realizacji projektu partnerskiego,
Domaniów 8 stycznia 2020.
58) Udział w spotkaniu z marszałkiem województwa Cezarym Przybylskim, Wrocław
10 stycznia 2020.
59) Udział w konwencie wójtów LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, Wołów 10 stycznia 2020.
60) Udział w turnieju piłki nożnej o przechodni puchar Wójta, Malczyce, 11 stycznia 2020
61) Udział w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Stowarzyszenie Forum
Sołtysów, Środa Śląska 15 stycznia 2020.
62) Udział w turnieju tenisa stołowego i badmintona, Malczyce 19 stycznia 2020.
63) Udział w walnym zgromadzeniu LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, Prochowice 20 stycznia
2020.
64) Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej (przygotowywanie list stawiennictwa).
65) Wydanych zostało 39 dowodów osobistych.
66) Unieważniono 8 dowodów osobistych.
67) Dołączono 36 wzmianek i przypisków do aktów stanu cywilnego.
68) Wydano 75 odpisów aktów stanu cywilnego.
69) Wprowadzono (zmigrowano) do systemu 40 aktów.
70) Usunięto 33 niezgodności w aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności.
71) Przeprowadzono 40 aktualizacji meldunku.
72) Wydano 4 decyzje meldunkowe.
73) Wydano 20 zaświadczeń z rejestru mieszkańców.
74) Udostępniono 15 danych z rejestru mieszkańców.
75) Zawarte zostały 2 małżeństwa cywilne.
76) Wydano 4 zaświadczenia do ślubu cywilnego/wyznaniowego .
77) Zarejestrowano 4 zgony.
78) Wykonano 2 uznania ojcostwa.
79) Wydano 1 decyzję w sprawie zmiany nazwiska
80) Nadano 5 nr PESEL.
81) W ramach Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano: 23 zmiany,
7 zawieszeń, założono 2 nowe podmioty, 2 podmioty wykreślono, 1 zawieszono.
Wykonanie najważniejszych źródeł doch. z dnia 31.12.2019 i porównanie do wykonania za 31.12.2018
wykonanie
realizacja na
realizacja na
do planu w
podatek
plan
31.12.2018
31.12.2019
%
zmiana w %
1
nieruchomości os. fizyczne
nieruchomości os. prawne
rolny os. fizyczne
rolny os. prawne
śr. transportowe

2
550 000
750 000
450 000
110 000
120 000

3
558 054
815 812
514 368
115 790
132 870

4
633 085
839 184
527 689
114 207
147 237

udziały w PIT

5 648 622

5 104 910

sprzedaż nieruchomości

250 000

opłata śmieciowa
Opłata za zezwolenie na
sprzedaż alkoholu
dzierżawy
RAZEM

(4/2)*100

(4/3)*100

5 702 032

115,11
111,89
117,26
103,82
122,70
100,95

113,45
102,86
102,59
98,63
110,81
111,70

318 028

710 712

284,28

223,47

800 000

802 733

859 755

107,47

107,10

95 000
150 000
8 923 622

90 133
167 934
8 620 632

87 081
176 418
9 797 400

91,66
117,61

96,61
105,05

109,79

113,65
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