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Malczyce, dnia 17 listopada 2020 roku 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY 
MALCZYCE  

W OKRESIE 16.10.2020 - 13.11.2020 

1) Ogłoszenie i upublicznienie zapytania ofertowego na zimowe utrzymanie dróg na sezon 
2020/2021. Otwarcie ofert nastąpi 18 listopada 2020 r.  

2) Zamontowano próg zwalniający typu berlińskiego na drodze powiatowej przy wjeździe do 
Malczyc od strony Wilczkowa. Inwestycja współfinansowana wspólnie z Powiatem 
Średzkim. Koszt całkowity zadania 6.373,02 zł, wkład gminy 3.000,00 (47% wartości). 

3) Odbiór prac przy ul. Pocztowej w Malczycach. Koszt inwestycji 65.000,00 zł. Wykonawca 
FW Anna Foremna.  

4) Zawarto umowę z firmą PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 
Wrocław, O/NYSA ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Umowa obowiązuje od 1 grudnia 2020 do 30 listopada 2022 r. 

5) Unieważniono postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przygotowanie i obsługa punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Malczyce”. 
W związku z brakiem ofert do dnia ich składania tj. 30 października 2020 postępowanie 
unieważniono.  

6) Zawarto umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zrealizowanie zadanie pn. „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Malczyce”, dzięki któremu usunięto 42,040 Mg 
szkodliwego odpadu. Środki w wysokości 28.365,20 zł zostaną przekazane do dnia 
20 listopada 2020 r.  

7) Wszczęto postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przygotowanie i obsługa punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Malczyce II”. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 listopada 2020 r.  

8) Ogłoszono przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły na okres od 01.01.2021 
do 25.06.2021. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 listopada 2020 r. 

9) Wykonano 4 kastracje zwierząt (4 koty) w ramach „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyc”. 

10) Zamontowano lampę solarną na terenie Otwartej Strefy Aktywności w Malczycach – 
zakup z funduszu sołeckiego sołectwa Malczyce. 

11) Bieżący kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w kwestii 
ustalania trasy Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej na terenie gminy Malczyce. 

12) Wezwano właściciela do usunięcia pojazdu z terenu miejsc postojowych przed 
cmentarzem komunalnym w Malczycach. Pojazd został usunięty.  

13) Przygotowywanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy Malczyce. 
14) Zabezpieczanie przepustu pod ul. Stocznia i wałem kolejowym w Malczycach w celu 

zatrzymania przedostawania się wody do basenu w okolicach przepompowni przy 
ul. Sportowej. 

15) Wydanie postanowienia opiniującego prace geologiczne na wałach 
przeciwpowodziowych w okolicach stoczni Malbo. 

16) Wydano 6 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
7 zaświadczeń z MPZP i o rewitalizacji. 

17) Podpisano 8 umów o dzierżawę gruntów. 
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18) Wydano 1 postanowienie i 3 decyzje na podział działek. 
19) Przygotowywanie dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miejscowości Malczyce, Mazurowice i Rusko do opiniowania 
z odpowiednimi organami. 

20) Wymiana dokumentacji i przygotowanie dokumentacji do podziału nieruchomości nr 
478/249 obręb Wilczków, w celu zamiany działek z Nadleśnictwem Miękinia – park 
w Wilczkowie. 

21) Realizacja inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusko. Wykonawca 
robót: Firma WIAN Natalia Orlova 51-165 Wrocław; ul. B. Krzywoustego 6-12. 
Odstąpienie od umowy z wykonawcą. Trwają prace rozliczeniowe stanu bieżącego 
inwestycji. 

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

23) 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. Termin realizacji prac 31.12.2020 r. 

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

25) Sporządzono 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla budynku (3x Rachów, 
1x Rusko). 

26) Przygotowano projekty uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w Chomiąży (ul. 
Graniczna) i nazwy ulicy w Zawadce (ul. Czereśniowa). 

27) Wydano zarządzenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży (1x sprzedaż lokalu 
na rzecz najemcy – 1-go Maja 13 w Malczycach). 

28) Złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o płatność z 
realizacji zadania pn. “Zagospodarowanie terenu przy ulicy Pocztowej w Malczycach” 
w ramach konkursu “Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 r. 

29) Złożono w UMWD korektę wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami na 
zmieniony zakres rzeczowy operacji pt. „Rozbudowa bazy turystycznej w Malczycach 
w Krainie Łęgów Odrzańskich”. 

30) Wysłano korekty/uzupełnienia do wniosku rozliczającego grant w ramach umowy 
nr 363/2020 (Zdalna Szkoła). 

31) Wysłano ofertę w ramach Programu “MALUCH+” 2021 na funkcjonowanie Żłobka 
Publicznego “Szczęśliwe Misie” w Malczycach. Wydatki całkowite – 230.404,00 zł. 
Wnioskowana kwota dofinansowania – 60.800,00 zł. 

32) Przygotowano i wysłano dokumenty do przeprowadzenia kontroli umowy nr 363/2020 
w ramach projektu Zdalna Szkoła. 

33) Przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia na zakup usług szkoleniowych   
z zakresu: Realizacji usług szkoleniowych na rzecz nauczycieli szkoły podstawowej 
w ramach projektu pn. „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość w Gminie Malczyce”. 

34) Sporządzono projekt Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2021. Ogłoszono i opublikowano wynik konsultacji społecznych projektu programu. 

35) Współpraca w ramach realizacji 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”. 

36) Współpraca w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 
modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu 
oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”. 

37) Współpraca przy opracowaniu dokumentu programowego IIT SW na lata 2021-2027 
w gminami, które wspólnie podpisały porozumienie.  

38) Jako organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach 
wyrażono zgodę na zindywidualizowaną ścieżkę nauczania dla 3 uczniów z opiniami z 
Poradni, przyznano uczennicy nauczyciela wspomagającego, wyrażenie zgody na 
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nauczanie indywidualne dla uczennicy kl. II na podstawie orzeczenia Poradni, przyznano 
uczennicy z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej 
nauczyciela wspomagającego – 24 godz. z dniem powrotu do nauki w systemie 
stacjonarnym, przyznano dla dwóch uczniów Szkoły Podstawowej posiadających opinie 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej godzin zindywidualizowanej 
ścieżki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021. 

39) Wyrażono zgodę na ograniczenie przyjęcia liczby dzieci do Publicznego Przedszkola 
w Malczycach do 30 października 2020 r. 

40) Zatwierdzenie aneksu nr 1 i aneksu nr 2 do Arkusza Organizacji Publicznego 
Przedszkola w Malczycach na rok szkolny 2020/2021. 

41) Przekazywanie w formie sprawozdania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
informacji o zawieszeniu (częściowym lub całkowitym) instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 

42) Zatwierdzenie aneksu nr 1 i aneksu nr 2 do Arkusza Organizacji Szkoły Podstawowej im. 
Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach na rok szkolny 2020/2021 

43) Przygotowano dwie decyzje dla pracodawcy o przyznaniu dofinansowania kosztów 
kształcenia młodocianego pracownika 

44) Przygotowano i złożono wniosek do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie 
wysokości i trybu przekazania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na 
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

45) Przyznanie i przekazanie uczniom Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska 
w Malczycach stypendia naukowe (12 stypendiów) i sportowe (2 stypendia). 

46) Bieżąca realizacja zadań funduszu sołeckiego na 2020 r. 
47) Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 2 posiedzenia/ 

spotkania GKRPA w Malczycach. 
48) Opracowanie artykułów do gazety EchoŚredzkie, Express Średzki, portal internetowy 

gazety Roland oraz na stronę internetową i BIP gminy Malczyce. 
49) Aktualizacja fanpage na Facebooku. 
50) Zamówienie 2 masztów na flagi, które zostały ustawione przez Urzędem Gminy 

Malczyce.  
51) Rozpropagowanie informacji i udział w akcji „Pod biało-czerwoną” polegającą na 

sfinansowaniu ze środków rządowych masztów w gminie.  
52) Ogłoszenie konkursu „Ślady Niepodległości na Ziemi Malczyckiej". Konkurs trwa do 

30 listopada 2020 r.  
53) Organizacja w dniu 10 listopada punktu konsultacyjnego dot. projektu pn. “Wspólna 

przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanego przez 
Fundację Sendzimira. 

54) Zamówienie i ustawienie metalowych serc na nakrętki przy Urzędzie Gminy Malczyce 
i Publicznym Przedszkolu w Malczycach. 

55) Rozstrzygniecie naboru na pracownika ds. podatkowych. Wybrano kandydata 
p. Zuzannę Stachów, zam. w Malczycach. 

56) Udział w akacji odbierania chryzantem od lokalnego producenta kwiatów, odkupionych 
w ramach pomocy przedsiębiorcom, koordynowana przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

57) Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorząda, 
5 listopada 2020.  

58) Złożenie kwiatów przy obelisku w Malczycach i Kwietnie z okazji 102 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 10 listopada 2020 

59) W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Malczyce wydał 12 zarządzeń. Zarządzenia 
publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rejestr zarządzeń. 

60) Wydanych zostało 22 dowody osobiste. 
61) Unieważniono 12 dowodów osobistych. 
62) Wydano 48 odpisów aktów stanu cywilnego. 
63) Dołączono 38 wzmianek i przypiski do aktów stanu cywilnego. 
64) Zmigrowano 24 akty. 
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65) Wydano 1 zaświadczenie do ślubu cywilnego/wyznaniowego.  
66) Zarejestrowano 10 zgonów. 
67) Udzielono 2 śluby cywilne. 
68) Usunięto niezgodności w 21 aktach stanu cywilnego  i ewidencji ludności. 
69) Udostępniono 11 danych z rejestru mieszkańców. 
70) Przeprowadzono 20 aktualizacji meldunku. 
71) Wydano 10 zaświadczeń z rejestru mieszkańców. 
72) Przeprowadzono 2 transkrypcje aktów urodzenia i małżeństwa.  
73) Wprowadzono 6 dane  do rejestru  RDK (Rejestr Danych Kontaktowych). 
74) W ramach Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonano: 6 zmian, 

2 zawieszenia, założono 3 nowe podmioty, 3 wykreślono. 
 

Wykonanie najważniejszych źródeł doch. z dnia 31.10.2020 i porównanie do wykonania za 31.10.2019 

podatek plan 
realizacja na 
31.10.2019 

realizacja na 
31.10.2020 

wykonanie 
do planu w 

% zmiana w % 

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

nieruchomości os. fizyczne 750 000 507 860 641 674 85,56 126,35 

nieruchomości os. prawne 900 000 691 287 736 020 81,78 106,47 

rolny os. fizyczne 520 000 439 695 492 431 94,70 111,99 

rolny os. prawne 125 000 88 507 98 936 79,15 111,78 

śr. transportowe 120 000 142 703 159 579 132,98 111,83 

udziały w PIT 4 703 442 4 684 044 3 900 350 82,93 83,27 

sprzedaż nieruchomości 250 000 707 664 240 797 96,32 34,03 

opłata śmieciowa 830 000 676 568 735 896 88,66 108,77 

Opłata za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu 95 000 87 004 92 142 96,99 105,91 

dzierżawy 150 000 131 120 135 269 90,18 103,16 

RAZEM 8 443 442 8 156 452 7 233 094 85,67 88,68 

 


