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WSTĘP

Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu „Raport o stanie gminy Marcinowice za rok 2020” zawierający dane i
informacje na temat sytuacji gospodarczej i społecznej gminy Marcinowice w 2020 roku.
Raport stanowi kompendium wiedzy o sytuacji i kondycji Gminy. Opracowanie jest
wykonaniem zapisów art.28aa. ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), zgodnie z którymi Wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o
stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w
szczególności realizację strategii i programów, uchwał rady gminy i sposób wykorzystania
funduszu sołeckiego. Zgodnie z zapisami ustawy informacje podzielone są na obszary
tematyczne i obejmują zagadnienia dotyczące m.in. budżetu gminy, inwestycji, infrastruktury
komunalnej, bezpieczeństwa, edukacji, kultury, opieki społecznej, a także działalności
uchwałodawczej. Opisywany rok to szereg inwestycji realizowanych przy wsparciu środków
zewnętrznych, zarówno krajowych jak i unijnych. Pomimo panującej pandemii covid-19
zrealizowano znaczące i trudne przedsięwzięcia m.in. budowy i modernizacje dróg gminnych,
oświetlenia ulic czy dokończenie budowy dwóch świetlic. Rok 2020 to również wsparcie
działalności różnorodnych organizacji pozarządowych, które pozwalają na spełnianie
zainteresowań dzieci i dorosłych, to efekt aktywności i zaangażowania mieszkańców. Mam
nadzieję, że rozwój Gminy zaowocuje kolejnymi dobrymi pomysłami, pomyślnymi
inwestycjami, a tym samym wysoką jakością życia codziennego.
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CZĘŚĆ I
W części pierwszej raportu wykazane zostały najważniejsze strategie, programy, plany i
najważniejsze uchwały podjęte w 2020r., które w dużym stopniu miały i mają wpływ na
funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego jakim jest gmina Marcinowice.
1. Strategia Rozwoju Gminy Marcinowice na lata 2016-2023 – Uchwała nr XV/119/2015
Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2015 r. Strategia jest dokumentem
priorytetowym, wytyczającym kierunki rozwoju i cele do osiągnięcia dla Gminy
Marcinowice.
2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marcinowice - Uchwałą nr
XXXIX/248/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marcinowice na lata 2017-2023.
Dokument określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których
wdrożenie przyczynia się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i
zminimalizowania ich skutków. Cele strategiczne dokumentu: 1. przeciwdziałanie
ubóstwu, bezrobociu i bezdomności, 2. wzmacnianie potencjału rodzin, wspomaganie
rozwoju dzieci i młodzieży, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony
zdrowia, 3. wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych, 4. zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, 5. rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.
3. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Uchwała nr XXXIX/249/2017 z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Marcinowice
na lata 2017-2023. Program adresowany jest w szczególności do rodzin i osób, które
ze względu na przemoc w rodzinie wymagają wsparcia społecznego, sprawców
przemocy w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli instytucji,
organizacji i służb zobowiązanych do udzielenia pomocy w sytuacji przemocy. Cel
główny wyznaczony w programie to zapobieganie i przeciwdziałanie zjawisku
przemocy w rodzinie w gminie, wsparcie i ochrona jej ofiar oraz skuteczne
oddziaływanie na sprawców przemocy.
4. Uchwała Nr XLIII/271/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 marca 2018 r. w
sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marcinowice na lata 2017-2020 z
perspektywą na lata 2021-2024.
5. Uchwała L/300/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie przyjęcia Strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska,
zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030".
6. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2020 - uchwała
nr XVIII/90/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok
2020. Program określa działania realizowane w obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii.
7. Program : „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.” - edycja 2019 – 2020 Uchwała Nr XIX/98/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie
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przystąpienia Gminy Marcinowice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”-edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia
wynagrodzenia asystenta rodziny. Celem Programu jest wzmocnienie roli asystentów
rodziny oraz realizacja przez asystenta wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w stosunku do kobiet
posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin z dzieckiem posiadającym
zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie
zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w
czasie porodu.
8. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – kierowany do dzieci i osób
niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia
w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia
swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.
9. Uchwała V/33/19 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
10. Uchwała X/62/19 z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie określenia zasad korzystania z
gminnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy
Marcinowice.
11. Program Wspierania Rodziny - Uchwała nr XIV/71/19 z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Marcinowice na lata
2019-2021. Celem głównym programu jest tworzenie systemu wsparcia dla rodzin i
dzieci w gminie, zaspokajanie ich potrzeb oraz zapewnianie im bezpieczeństwa i
możliwości rozwoju. Wzmocnienie pozycji rodziny i dziecka w gminie poprzez
zaplanowanie kompleksowych i zintegrowanych działań, które będą podejmowane w
ramach lokalnego systemu wspierania rodziny.
12. Uchwała XVI/75/19 z dnia 30 października 2019r. w sprawie połączenia
samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach i
Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach z siedzibą w Wirach.
13. Uchwała XVII/79/19 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
14. Uchwała XVII/80/19 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w
mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Marcinowice przez Gminę
Świebodzice.
15. Uchwała XX/109/20 z dnia 2020-03-06 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do programu Odnowa Wsi przez sołectwo Kątki.
16. Uchwała XX/110/20 z dnia 2020-03-06 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju
miejscowości Kątki.
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17. Uchwała XX/111/20 z dnia 2020-03-06 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do programu Odnowa Wsi przez sołectwo Wiry.
18. Uchwała XX/112/20 z dnia 2020-03-06 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju
miejscowości Wiry
19. Uchwała XX/113/20 z dnia 2020-03-06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tąpadła gm.
Marcinowice.
20. Uchwała XX/114/20 z dnia 2020-03-06 w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Marcinowice w 2020 roku.
21. Uchwała XX/115/20 z dnia 2020-03-06 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/16
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok
2020.
22. Uchwała XX/116/20 z dnia 2020-03-06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23. Uchwała XXI/119/20 z dnia 2020-05-20 w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Gminy Marcinowice.
24. Uchwała XXI/120/20 z dnia 2020-05-20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany uchwały XXXVII/222/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia
2006r.w sprawie uchwalenia mpzp wsi Tworzyjanów.
25. Uchwała XXI/121/20 z dnia 2020-05-20 w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Marcinowice.
26. Uchwała XXI/122/20 z dnia 2020-05-20 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/178/16
Rady Gminy Marcinowice z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej na terenie Gminy Marcinowice.
27. Uchwała XXI/123/20 z dnia 2020-05-20 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom
przedsiębiorstw. których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
terminu płatność.
28. Uchwała XXII/126/20 z dnia 2020-06-26 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Marcinowice wotum zaufania.
29. Uchwała XXII/127/20 z dnia 2020-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Marcinowice z wykonania
budżetu gminy za 2019r.
30. Uchwała XXII/128/20 z dnia 2020-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium dla
Wójta Gminy Marcinowice.
31. Uchwała XXII/129/20 z dnia 2020-06-26 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia
zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie Gminy Marcinowice.
32. Uchwała XXII/133/20 z dnia 2020-06-26 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
położonej na trenie Gminy Marcinowice.
33. Uchwała XXV/137/20 z dnia 2020-09-07 w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Marcinowice.
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34. Uchwała XXV/138/20 z dnia 2020-09-07 w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela opłatę.
35. Uchwała XXV/139/20 z dnia 2020-09-07 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
położonej na terenie Gminy Marcinowice.
36. Uchwała XXVI/142/20 z dnia 2020-10-12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Świdnickiemu.
37. Uchwała XXVI/143/20 z dnia 2020-10-12 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała.
38. Uchwała XXVI/144/20 z dnia 2020-10-12 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
39. Uchwała XXVI/147/20 z dnia 2020-10-12 w sprawie przyznania dotacji celowej dla
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach.
40. Uchwała XXVI/148/20 z dnia 2020-10-12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin mającego na celu
podjęcie uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Świdnica.
41. Uchwała XXVII/149/20 z dnia 2020-11-27 w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021.
42. Uchwała XXVII/152/20 z dnia 2020-11-27 w sprawie przeniesienia własności działki
gruntu nr 258/1, AM-1 o pow. 0,27 ha obręb Marcinowice w drodze darowizny na
cele publiczne.
43. Uchwała XXVII/153/20 z dnia 2020-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
44. Uchwała XXVIII/156/20 z dnia 2020-12-30 w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Marcinowicach.
45. Uchwała XXVIII/157/20 z dnia 2020-12-30 w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2021.
46. Uchwała XXVIII/158/20 z dnia 2020-12-30 w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela opłatę.
47. Uchwała XXVIII/159/20 z dnia 2020-12-30 w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice.
48. Uchwała XXVIII/160/20 z dnia 2020-12-30 w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata
2021-2023.
49. Uchwała XXVIII/161/20 z dnia 2020-12-30 w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVII/222/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów
50. Uchwała XXVIII/162/20 z dnia 2020-12-30 w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.
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51. Uchwała XXVIII/165/20 z dnia 2020-12-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
52. Uchwała XXVIII/166/20 z dnia 2020-12-30 -Uchwała budżetowa na rok 2021.
Powyżej zostały wymienione uchwały, które miały znaczący wpływ na funkcjonowanie
Gminy Marcinowice. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy znajdują się w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Gminy Marcinowice w zakładce Uchwały.
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CZĘŚĆ II
Druga część raportu o stanie gminy przedstawia informacje o zadaniach i kompetencjach
wraz z danymi dotyczącymi ich realizacji, koordynowanych i nadzorowanych przez wójta
gminy. Przedstawione w niej są analizy z podstawowych obszarów działalności gminy m.in.
takich jak finanse gminy, inwestycje, infrastruktura, oświata, kultura czy też ochrona
środowiska.

1. Finanse gminy.
Polityka finansowa gminy realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową corocznie
uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatków.
Realizacja inwestycji oparta jest na planie wydatków majątkowych w tym plan roczny
zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym uchwały budżetowej oraz zadania wieloletnie ujęte w
załączniku przedsięwzięcia WPF.
Budżet na 2020 rok przyjęty został uchwałą Nr XVIII/97/19 Rady Gminy Marcinowice z
dnia 20 grudnia 2019r. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami
Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Podjętych zostało 10 uchwał Rady Gminy i 38
zarządzeń Wójta Gminy.
Budżet gminy za 2020 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości
42 144 595,81 zł do 33 736 761,10 zł dochodów planowanych po stronie wydatków
wykonanie wyniosło 33 468 845,91 zł do 35 609 125,33 zł wydatków planowanych.
Dynamikę budżetu 2020 r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia tabela.
Dynamika budżetu w latach 2019/2020
Tytuł
DOCHODY
bieżące
majątkowe
w tym: sprzedaż mienia
dotacje i środki na inwestycje
w tym: RFIL
WYDATKI
bieżące
majątkowe
WYNIK (nadwyżka/deficyt)

2019
29 797 355,42
27 691 543,70
2 105 811,72
167 823,46
1 909 199,93
0,00
28 939 449,60
24 564 862,06
4 374 587,54
857 905,82

2020
42 144 595,81
30 358 627,05
11 785 968,76
138 835,78
11 647 132,98
7 961 744,00
33 468 845,91
27 056 927,33
6 411 918,58
8 675 749,90

Dynamika
41,44
9,6
459,69
- 17,27
510,05
15,65
10,14
46,57
911,27

Wykonanie planowanego budżetu w 124,9 % pozwoliło na realizację zaplanowanych
w projekcie zadań. Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło poziom 100% przy
realizacji wydatków na 94 %.
Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Marcinowice w 2020 r.
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Wykonano dochody bieżące w wysokości 30 358 627,05 zł co stanowi 102,5% planu.
Największą część wykonanych dochodów stanowią dochody własne tj. podatki i opłaty od
osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz pozostałe
dochody na kwotę łącznie 12 716 805,84 zł w tym udział gminy w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa stanowi kwotę 4 889 392,83 zł, podatki i opłaty lokalne w tym
osoby prawne na kwotę 2 251 792,87 zł oraz osoby fizyczne na kwotę 2 842 634,71 zł, opłaty
z tytułu gospodarki odpadami kwota łącznie z odsetkami 1 696 757,11 zł. Następną co do
wielkości pozycji budżetu stanowią dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w
kwocie 10 476 071,00 zł. Subwencje ogólne w kwocie 7 165 300,00 zł w tym subwencja
oświatowa stanowi kwotę 4 770 214,00 zł.
Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 11 785 968,76 zł co stanowi 287 %
planu w tym:
- sprzedaż majątku 138 835,78 zł
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 11 632 762,67 zł w tym środki RFIL
7 961 744,00 zł
Gmina na realizację zadań pozyskuje środki finansowe zewnętrzne są to środki
zarówno pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jak i Budżetu Państwa w tym :
- z samorządu województwa z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych
262 500,00 zł,
- bezzwrotna pomoc finansowa KOWR 257 070,00 zł
- dotacja celowa między JST 112 210,00 zł
- środki FDS 2 519 337,21
- RFIL 7 961 744,00 zł
Dochód na 1 mieszkańca w 2020r. wynosi 6 626,51 zł (dochody wykonane ogółem
42 144 595,81 zł /liczba ludności 6360 wg. stanu na 31.12.2020r.). W odniesieniu do 2019r.
dochód wykonany na mieszkańca wzrósł o 1 963,51 zł przy jednoczesnym spadku liczby
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mieszkańców gdzie dochód na 1 mieszkańca w 2019r. wyniósł 4 663 zł (dochody wykonane
ogółem 29 797 355,42 zł /liczba ludności 6390 wg. stanu na 31.12.2019r.).
W ogólnej ocenie wykonanie dochodów do dochodów planowanych uznać należy za
zadawalające (stanowi 124,9 %). Jednakże pomimo usilnych starań w celu zabezpieczenia i
wyegzekwowania należności w odniesieniu do osób fizycznych zaległości w stosunku do
roku poprzedniego wzrosły o kwotę 38 225,32 zł i wynoszą 456 358,05 zł w tym z tytułu
podatku rolnego wynoszą 65 549,16 zł i wzrosły o 6 224,53 zł natomiast w podatku od
nieruchomości wynoszą 361 829,46 i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o kwotę
26 094,03 zł. Odnotowano natomiast spadek zaległości z tytułu podatków i opłat od osób
prawnych względem 2019r. o kwotę 32 356,,31 zł
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnych z ustawa o samorządzie
gminnym. W roku 2020 największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki: na
zadania oświatowo – wychowawcze wydatkowano 26,44 % wykonanych wydatków oraz
wydatki realizowane w ramach pomocy społecznej i działu rodzina co stanowi łącznie 30,2
% wydatków w których znaczącą część stanowi realizacja programu 500 +. Szczegółową
strukturę wykonanych wydatków przedstawia wykres.

WYDATKI
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6,55

1,06
0,6

0,98
0,68

1,51
1,65

0,27
0,23

0,25
0,15

0,12
0,11

0,4
0,31

8,64
10

9,02
8,02

11,7

5,9

6,24
3

29,2
30,2

Wydatki 2020
29,4
26,44

Wydatki 2019

Wydatki budżetu na jednego mieszkańca w 2020 r. wyniosły 5 262,40 zł (wydatki
ogółem/liczba ludności na 31.12.2020r.) i wzrosły o 733,40 zł w odniesieniu do wydatków na
mieszkańca w 2019r. które wynosiły 4 529 zł.
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Zadłużenie gminy na koniec 2020r. wynosiło 8 913 000,00 zł na które w całości
składały się obligacje komunalne co stanowi 21,15 % wykonanych dochodów w 2020 r.
Wykup obligacji planowany jest w latach 2020-2026 zgodnie z harmonogramem spłat.
W roku 2020 przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosiły 1 200 000,00 zł
(wykonano 100 % planu). Rozchody wynosiły 1425 000,00 zł (100%) z czego wykup
obligacji komunalnych w kwocie 1 425 000,00 zł.
Na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 652 881,93 zł co stanowi 3,9 % wykonanych
dochodów. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i
wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 8 675 716,06 zł przy planowanym
deficycie 1 872 364,23 zł.
3. Stan realizacji inwestycji. Poziom wydatków i ich udział w wydatkach budżetu gminy.
Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 wynosiło 91,8 % kwoty planowanej wydatków
majątkowych, a ich udział w wydatkach ogółem wniósł 19,16 % tj. 4,46 % wzrost do 2019r.
Poziom zrealizowanych i niezrealizowanych zadań majątkowych w odniesieniu do planu
wydatków budżetu przedstawia zestawienie.
Dział
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Rozdział
01042

600
60014

60016

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Szczepanów droga dojazdowa do gruntów
rolnych
Szczepanów droga dojazdowa do gruntów
rolnych Etap II
Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Powiat Świdnicki – Przebudowa drogi
powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów
– Mysłaków Etap I
Drogi publiczne gminne
Budowa parkingu znajdującego się przy
Urzędzie Gminy w Marcinowicach
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa
drogowego poprzez budowę parkingu wraz z
chodnikami i oświetleniem ulicznym w
miejscowości Kątki i Wiry
Przebudowa drogi gminnej 111722D na
odcinku od drogi powiatowej do końca
zabudowań w miejscowości Strzelce
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z
chodnikiem i oświetleniem w miejscowości
Marcinowice
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Gola Świdnicka dz. nr 130/1
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
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Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461 ul. W.
Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W.
Broniewskiego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Szczepanów dz. nr 228
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Wirki dz. 362, cz. Dz. nr 366
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Wirki dz. nr 418, dz. nr 426
Przebudowa drogi wewnętrznej w
miejscowości Kątki dz. 136/17
Rozbudowa chodnika w miejscowości
Gruszów
Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic
wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Centrala telefoniczna UG Marcinowice
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu
Gminy Marcinowice
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Budowa remizy strażackiej w miejscowości
Tworzyjanów (wentylacja mechaniczna garażu
OSP Tworzyjanów)
Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP Tworzyjanów
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Rozliczenia między jednostkami samorządu
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Powiat Świdnicki – zwiększenie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego – sala
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Pomoc społeczna
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Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + w
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Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
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Marcinowice
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w

13

582 951,00

580 948,56

99,7

2 500,00

2 500,00

100

2 500,00

2 500,00

100

275 601,00

274 380,22

99,6

36 500,00

36 499,99

100

310 367,83

1 500,00

0,48

45 000,00
45 000,00
15 000,00
30 000,00 zł

43 098,27
43 098,27
13 098,27
30 000,00

95,8
95,8
87,3
100

324 000,00

223 897,00

69,1

324 000,00
87 000,00

223 897,00
86 980,00

69,1
100

237 000,00

136 917,00

57,8

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

100
100

5 000,00

5 000,00

100

15 000,00
15 000,00
15 000,00

14 883,00
14 883,00
14 883,00

99,2
99,2
99,2

479 913,83
479 913,83

479 913,83
479 913,83

100
100

479 913,83
120 158,84

479 913,83
112 145,00

100
93,3

120 158 ,84
69 658,84

112 145,00
61 650,00

93,3
88,5

4 500,00

4 500,00

100

Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2020r.

921
92109

926
92605

miejscowości Wiry
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kątki
Wykonanie doświetlenia miejscowości FS
Klecin
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS
Biała
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w
miejscowości Tąpadła (współfinansowanie FS
Tąpadła)
Przebudowa instalacji klimatyzacji wraz z
remontem świetlicy w białej
Budowa obiektów pełniących funkcje
kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w
miejscowości Strzelce i Tworzyjanów
(środki UE)
Budowa obiektów pełniących funkcje
kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w
miejscowości Strzelce i Tworzyjanów
(środki własne)
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w
Strzelcach
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w
Tworzyjanowie
Zakup mobilnej sceny z zadaszeniem
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Doposażenie boiska sportowego w Wirkach
(Orlik FS Wirki)
Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym
w Centrum Integracji i Sportu (FS
Marcinowice)
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2. Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, środowisko oraz gospodarka
wodna
2.1 Gospodarka nieruchomościami.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. własność Gminy Marcinowice stanowią grunty o ogólnej
powierzchni 426 ,00 ha (w zaokrągleniu do 1 ha).
Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 31 grudnia 2020 r. w stosunku do 31 grudnia 2019 r.
zmniejszyła się o ok. 0,5 ha.
Jest to wynikiem prowadzonej w ciągu minionego roku aktualizacji stanu mienia, sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargowym i bez przetargowym nieruchomości
niezabudowanych i zabudowanych oraz nieruchomości lokalowych oraz przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Sprzedano łącznie w 2020 roku grunty o powierzchni 0,4547 ha
Sprzedaż działek niezabudowanych drodze przetargu:
1. działka nr 16/74 o pow. 0,1304 ha obręb Marcinowice, ul. M. Konopnickiej
2. działka nr 355 o pow. 0,2996 ha obręb Zebrzydów
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości
przyległej
1. działka nr 150/3 o pow. 0,0247 ha obręb Strzelce
Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej dla najemcy:
1. lokal mieszkalny nr 2 w budynku Kątki nr 6A ( udział: 258/1000 - działka nr 136/14 o
pow. 0,0861 ha sprzedaż na własność)
W 2020 roku gmina przejęła z mocy prawa zgodnie z art. 98 ust 1 ustawy gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65) pod drogi (tj. poszerzenie istniejących dróg
gminnych)
1. działka nr 224/8 o pow. 0,1006 ha obręb Wirki
2. działka nr 474 i nr 475 o łącznej pow. 0,0469 ha obręb Marcinowice
3. działka nr 54/1 o pow. 0,0291 ha obręb Tąpadła
Gmina Marcinowice w ramach porozumienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
przejęła na własność działkę drogową nr 136/17 w miejscowości Kątki o powierzchni
0,2018ha.
Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy zwiększyła się o 0,37 ha.
W 2020 r. oświadczenie o jednorazowej opłacie z tytułu przekształcenia prawo użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
złożyło i wpłaciło 24 osoby.
Grunty ogółem 426,00 ha w tym:
- grunty rolne - pow. 127,00 ha
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Wydzierżawiono działki rolne o powierzchni 86,00 ha tj. 123 działek rolnych, umowy
dzierżawne zawarte są na okres do 3 lat tj. do 31 sierpnia 2021r.
Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco:
127,00 ha x cena rynkowa 50.000 zł = 6 350 000,00 zł
w 2020 r. nie sprzedano gruntów rolnych.
W 2020 roku sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 2 działki pod zabudowę
mieszkaniowa jednorodzinną (tj. w Marcinowice i Zebrzydowie ) oraz 1 działkę na
powiększenie nieruchomości przyległej (tj. w obrębie Strzelce).
Wartość działek budowlanych szacuje się następująco:
1,00 ha x 55,00zł za 1m2 = 550.000 zł
Wartość mienia została ustalona na podstawie średnich cen nieruchomości, jakie
obowiązywały na terenie Gminy Marcinowice.
- grunty oddane w wieczyste użytkowanie stanowią pow. 6,00 ha
Są to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz Spółdzielni
Mieszkaniowej przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz grunty
oddane w użytkowanie wieczyste pod zabudowaniami osobom prowadzącym działalność
gospodarczą.
Opłaty roczne płatne są jednorazowo w terminie do 31 marca danego roku.
- tereny rekreacyjne o pow. 15,00 ha
Są to boiska sportowe oraz place zabaw w 18 wsiach oddane w użyczenie Sołectwom i LZS.
W miejscowościach Szczepanów i Wirki znajdują się są dwa obiekty sportowe boiska
„ORLIK” wraz z zapleczem sanitarnym, które znajdują się w bezpośrednim zarządzie
Gminy.
- pozostałe grunty stanowią pow. 262,00 ha
Sa to drogi gminne o pow. 216,00 ha, drogi transportu rolnego, drogi między polami,
pozostałe grunty to nieużytki o pow. 4,00 ha.
- grunty leśne o pow. 21,00 ha
Lasy stanowią mienie komunalne Gminy obejmującą powierzchnię 21,00 ha w tym:
- powierzchnia nie zalesiona 5,00 ha.
- powierzchnia zalesiona 16,00 ha w tym:
Zadrzewienia i zakrzewienia stanowią pow. 2,00 ha.
Wartość drzewostanu łącznie z gruntem wynosi: 430 000,00 zł.
Z uwagi na duże rozdrobnienie działek leśnych oraz trudny dojazd lasy pełnią funkcję
ekologiczno-przyrodniczą.
W stanie mienia komunalnego Gminy Marcinowice, na bieżąco wprowadzane są wszystkie
zmiany, wynikające nie tylko ze zbycia tj. sprzedaży, nabycia nieruchomości do gminnego
zasobu nieruchomości, ale również zmiany powstałe w wyniku prac geodezyjnych (tj.
pomiarów kontrolnych powierzchni działek) oraz inne zmiany wprowadzone w rejestrze
ewidencji gruntów Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy.
Wartość rynkowa nieruchomości określana w Ewidencji Mienia Komunalnego wynika z
przeszacowania dokonanego na podstawie średnich cen występujących w obrocie
nieruchomościami.
16
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GRUNTY ORNE - stanowią powierzchnię 127 ha. Umowy dzierżawy zawarte w 2018 roku
na okres do trzech lat tj. do 31 sierpnia 2021 roku. Zawarto 70 umów dzierżawy gruntów
rolnych obejmujących w 2020 roku ogółem 82,4862 ha. Szczegółowe zestawienie prezentuje
poniższa tabela:

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Obręb
Biała
Chwałków
Gola Świdnicka
Kątki
Marcinowice
Mysłaków
Sady
Strzelce
Szczepanów
Śmiałowice
Tąpadła
Tworzyjanów
Wirki
Wiry
Zebrzydów
Razem

Powierzchnia w ha
4,3600
11,9919
2,8775
1,3000
3,2898
5,0003
3,7265
6,1300
5,3400
0,4100
0,7695
5,2300
9,8090
8,1054
14,1463
82,4862

Ilość działek
7
11
10
2
14
12
6
6
10
2
1
7
10
11
18
127

Pozostałą część gruntów stanowią grunty oczekujące na zagospodarowanie lub sprzedaż.
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią powierzchnię 6 ha są to grunty oddane
osobom fizycznym oraz spółdzielni mieszkaniowej, przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod
zabudowaniami osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Opłaty roczne płatne w
terminie do 31 marca każdego roku.
Tereny rekreacyjne o powierzchni 15 ha stanowią boiska sportowe w 18 miejscowościach
oddane w użyczenie Sołectwom i LZS. W Wirkach i Szczepanowie funkcjonują boiska
ORLIK wraz z zapleczem sanitarnym, które służą w zakresie zaspokojenia potrzeb lokalnej
społeczności w zakresie oświaty i wychowania i niezbędne są do realizacji zadań Gminy. Z
obiektu tego korzystają dzieci oraz lokalna społeczność z okolicznych miejscowości.
Pozostałe grunty o pow. 262 ha w tym: drogi gminne i drogi transportu rolnego o pow. 216 ha
w bezpośrednim zarządzie gminy.
Środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży, dzierżawy, opłat za użytkowanie wieczyste oraz
opłaty przekształceniowej gminnych gruntów i nieruchomości stanowią część dochodów
budżetowych gminy Marcinowice.
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2.2 Rolnictwo
W 2020 roku na terenie Gminy Marcinowice odnotowano starty w produkcji rolniczej
spowodowane przez:
1. Nadmierne opady deszczu.
W dniach 13.10.2020-14.10.2021 r. na ternie gminy Marcinowice wystąpiła powódź Wójt
Gminy Marcinowice złożył do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie gminnej komisji do
spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
na obszarach dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym tj. powodziom
Zarządzeniem 298/20 z dnia 16 października 2020 r. Wojewoda Dolnośląski powołał
gminną komisję, która szacowała straty wyrządzone w następujących uprawach. Komisja
Gminna oszacowała straty na powierzchni 30,45 ha. Łącznie poszkodowanych zostało 7
gospodarstw w których obniżenie dochodu nie przekroczyło 30 %. Straty poniesione przez
rolników wyniosły 73 392,85 zł.

2. Plaga gryzoni.
Wójt Gminy Marcinowice Zarządzeniem nr 47/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. powołał
Komisję do spraw oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez plagę myszy
na terenie Gminy Marcinowice. Gminna Komisja oszacowała starty w 21 poszkodowanych
gospodarstwach. Powierzchnia start wyniosła 306,56 ha.
Dopłaty do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolniczej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Dotacja celowa od Wojewody I i II półrocze 2020 r. przyjęto w pierwszym
terminie w miesiącu lutym 150 szt. wniosków, następnie w miesiącu sierpniu przyjęto 123
18
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szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 273 szt. decyzji. Powierzchnia łączna
użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach to 5 928,46 ha, a
średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych zgłoszonego bydła to 75,20 szt.
Kwota zwrotu podatku akcyzowego za 2020 rok wyniosła 536 584,40 zł.
Powszechny Spis Rolny 2020 r.

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września 2020 r. i trwał 91 dni. W Gminie
Marcinowice zostało spisanych 319, czyli 100% wszystkich gospodarstw. W wyniku spisu
64% rolników spisało swoje gospodarstwa u rachmistrza, 18% rolników wybrało spis
internetowy, 18% rolników spisało się telefonicznie. Na terenie naszej gminy pracowało
dwóch rachmistrzów.

Zasłużeni dla rolnictwa
W 2020 r. wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nadanie odznaki
honorowej „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” dla rolników sadowników i pszczelarzy z
gminy Marcinowice. Łącznie nadano 9 odznak honorowych, które zostały wręczone na
uroczystości dożynkowej w Goli Świdnickiej.
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2.3 Ochrona środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Uchwałą
Zarządu nr 385/2020 z dnia 20.10.20120 r. przyznał dofinansowanie na zadanie „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”. Kwota dofinansowania wyniosła
łącznie 23 863,00 zł.
Zdemontowano z dachów i przekazano do utylizacji 6,409 ton azbestu oraz odebrano
zdeponowany na posesjach azbest i przekazano do utylizacji 27,681 ton. Łącznie w 2020 roku
Gmina usunęła wyroby zawierające azbest w ilości 34,09 ton. Zadanie zostało zakończone i
rozliczone z WFOŚiGW w dniu 19.11.2020 r.
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Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
Realizując przyjęty uchwałą Nr XX/114/20 dnia 06.03.2020 r. Rady Gminy Marcinowice
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Marcinowice w 2020 r., zabezpieczono kwotę: 23.000,00 zł na realizację
zadań.
Programem są objęte zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące, przebywające w granicach
administracyjnych Gminy Marcinowice program ma na celu:
- ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację, kastrację oraz usypianie
ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,
- zapewnienie przez schronisko opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez
poszukiwanie dla nich nowych właścicieli,
- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt przez schronisko,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt,
- edukację mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.
Zawarta została umowa ze Schroniskiem - Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w
Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 151 w 2019 r. przyjęto do schroniska 8 szt. bezdomnych psów
za kwotę 12,000,00 zł. Przeprowadzano zabiegi leczenia zwierząt w wyniku wypadków i
zdarzeń drogowych, sterylizacji kotek, kastrację kotów, dokarmianie zwierząt. W 2020 r.
oddano 10 psów do Schroniska dla zwierząt „Azyl” w Dzierżoniowie
2.4 Gospodarka wodna
W 2020 przeprowadzono prace przy kolejnych urządzeniach melioracji wodnej w
miejscowościach Biała i Mysłaków. Gruntownie zostały wyczyszczone cieki wodne o łącznej
długości ponad 780 metrów.
Gmina Marcinowice wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu i
otrzymała pomoc finansową związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji
wodnych będących własnością gminy w wysokości 21 010 zł przy wkładzie własnym w
wysokości 7 610,85 zł. Zrealizowano zadanie pn. „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych we wsi Mysłaków”, rowów melioracyjnych położonych na dz. nr 515/3 i 515/4
AM-1, o łącznej pow. 0,14 ha Mysłaków (0009)-rów R-C3 oraz na dz. nr 550/3 i 550/6 AM1, o łącznej pow. 0,0726 ha Mysłaków (0009)-rów R-C.
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Mysłaków

Gminna Spółka Wodna
W ramach działania Gminna Spółka Wodna w Marcinowicach wystąpiła z wnioskiem do
Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2020
roku na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z
utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Gminna Spółka Wodna otrzymała dotacje w
wysokości 11 590 zł na przeprowadzenie gruntowej konserwacji rowu w miejscowości Biała
na terenie Gminy Marcinowice -Rów R-E długość 0,302 km, Rów R-E2 długość 0,048 –
łącznie 0,350 km.

Biała

Zieleń i zadrzewienia
Realizując zadania wynikające z ustawy o ochrony przyrody – w zakresie wydawania
zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów w 2020 r. Wójt Gminy Marcinowice rozpatrzył
ogółem 118 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz
zgłoszeń zamierzenia wycinki drzew na posesjach prywatnych.
22
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Wydano 20 decyzji administracyjnych, w tym 1 odmowna. W pozostałych przypadkach
(zgłoszenia wycinki drzew na gruntach prywatnych), po sporządzeniu protokołów z oględzin
udzielono tzw. „milczącej zgody.”
W sprawach usunięcia drzew na mieniu gminnym otrzymano 9 decyzji administracyjnych
wydanych przez Starostę Świdnickiego, w tym 4 z obowiązkiem nasadzeń zastępczych.
Ogółem w wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu usuwania
drzew i krzewów, w 2020 roku usunięto drzewa w liczbie 327 sztuk, Gmina Marcinowice
dokonała nowych nasadzeń w liczbie 28 sztuk.
W ramach pielęgnacji zieleni dokonano łącznie 512 szt. nasadzeń krzewów oraz drzew na
dz.201/2 w miejscowości Marcinowice.

Marcinowice – zagospodarowanie terenu przy ul. Świdnickiej.
Pomniki przyrody
Gmina Marcinowice wystąpiła z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o
przyznanie dotacji na zabiegi ochronne przy pomnikach przyrody. Gmina Marcinowice
otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 700 zł na Zabiegi pielęgnacyjne Pomnika przyrody
drzewa z gatunku Dąb szypułkowy „Śmiałek" zlokalizowanego na terenie działki nr 58/3
obręb Śmiałowice.
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3. Infrastruktura techniczna oraz inwestycje
3.1 Informacja o stanie mienia komunalnego
1) Lokale mieszkalne
- Gola 43 – 1 lokal mieszkalny,
- Gruszów 13/2 – 1 lokal mieszkalny
- Marcinowice ul. Świdnicka 3/2 – 1 lokal mieszkalny
- Strzelce 70/1 – 1 lokal mieszkalny
2) Lokale socjalne
- Chwałków 26/3 – 1 lokal
- Gola 13/7 – 1 lokal
- Gola 43/2 – 1 lokal
- Śmiałowice 34/1 – 1 lokal
3) Lokale użytkowe
- Marcinowice ul. Kwiatowa 1/1 – 1 lokal użyczony nieodpłatnie Komendzie
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na siedzibę Posterunku Policji
- Marcinowice ul. Staffa 1 – budynek kotłowni na osiedlu w Marcinowicach użyczony
odpłatnie Miejskiemu Zakładowi Energetyki Cieplnej w Świdnicy
- Marcinowice ul. J. Tuwima 2 – budynek biurowy siedziba Urzędu Gminy Marcinowice
-Marcinowice ul. J. Tuwima 22 – 1 lokal biurowy w nieodpłatnym najmie siedziba
Centrum Kulturalno-Bibliotecznemu w Marcinowicach, 1 lokal mieszkalny - 2 garaże do
generalnego remontu lub rozbiórki (pustostany) – Wspólnota Mieszkaniowa
- Szczepanów 78a – budynek szatni sportowej do remontu (była kuźnia)
- Wiry 61 – budynek byłej szkoły ( na etapie adaptacji na Klub Malucha )
4) Lokale kulturalne
- budynek świetlicy wiejskiej w Białej 46B
- budynek świetlicy wiejskiej w Chwałkowi 4a
- budynek świetlicy wiejskiej w Goli Świdnickiej 43
- budynek świetlicy wiejskiej w Gruszewie 13
- budynek świetlicy wiejskiej w Kątkach 8A
- lokal świetlicy wiejskiej w Klecinie 9
- budynek świetlicy wiejskiej w Marcinowicach przy ul. Świdnickiej 8
- budynek świetlicy wiejskiej w Mysłakowie 22
- budynek świetlicy wiejskiej w Sadach 1a
- lokal świetlicy wiejskiej w Strzelcach 70 (do remontu)
- budynek centrum kultury i sportu w Strzelcach 34A
- budynek świetlicy wiejskiej w Szczepanowie 9A
- budynek świetlicy wiejskiej w Śmiałowicach 34
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- budynek świetlicy wiejskiej w Tąpadłach 35
- budynek świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie 30A
- lokal świetlicy wiejskiej w Wirkach 38
- budynek świetlicy wiejskiej w Wirach 10A
- budynek świetlicy wiejskiej w Zebrzydowie 43
5) Obiekty sportowe
- kompleks sportowy Orlik w Szczepanowie 63D
- kompleks sportowy Orlik w Wirkach 34C
- szatnia sportowa na boisku sportowego w Marcinowicach przy ul. Sportowej
- szatnia sportowa na boisku sportowym w Wirach
- boiska sportowego w miejscowościach Biała, Chwałków, Gola Świdnicka, Kątki, Klecin,
Mysłaków, Sady, Tąpadła, Tworzyjanów, Wiry, Strzelce, Śmiałowice, Zebrzydów
- place zabaw w miejscowościach Biała, Chwałków, Gola Świdnicka, Gruszów, Kątki,
Klecin, Krasków, Marcinowice, Mysłaków, Sady, Strzelce, Szczepanów, Śmiałowice,
Tąpadła, Tworzyjanów, Wirki, Wiry, Zebrzydów
-siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Biała, Chwałków, Gola Świdnicka, Gruszów,
Klecin, Krasków, Marcinowice, Mysłaków, Sady, Strzelce, Szczepanów, Śmiałowice,
Tąpadła, Wirki, Wiry, Zebrzydów.
3.2 Stan realizacji inwestycji w 2020r.
NAZWA ZADANIA

Całkowity koszt
przedsięwzięcia

Środki z
budżetu
gminy

Uzyskane
dofinansowanie

Uwagi

1

Droga dojazdowa do
gruntów rolnych w
miejscowości Szczepanów
I etap dz. nr 235/2, 307,
235/3

198 984,54

63 864,29 zł

131 250 zł

Zadanie
zakończono

2

Droga dojazdowa do
gruntów rolnych w
miejscowości Szczepanów
II etap dz. nr 235/3, 3/1

188 659,74 zł

57 409,74 zł

131 250 zł

Zadanie
zakończono

3

Przebudowa drogi
wewnętrznej w m. Kątki
dz. 136/17

274 380,22 zł

50 600 zł

220 000 zł

Zadanie
zakończono

4

Rozbudowa chodnika w
miejscowości Gruszów

36 499,99 zł

28 628,48 zł

Fundusz sołecki:
4.171,37

Zadanie
zakończono

5

Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości
Marcinowice dz. 16/65,
16/66, 461; ul. W.
Szymborskiej wraz z
odcinkiem ul. W.
Broniewskego“

159 731,03 zł

Fundusz Dróg
Samorządowych4
79 193,09 zł

Zadanie
zakończono

l.p

638 924,12 zł
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6

Przebudowa drogi
gminnej 111722D na
odcinku od drogi
powiatowej do końca
zabudowań w
miejscowości Strzelce.

7

Budowa remizy
strażackiej w
miejscowości
Tworzyjanów (wentylacja
mechaniczna garażu OSP
Tworzyjanów)

8

Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości
Szczepanów dz. nr 228

9

Podniesienie poziomu
bezpieczeństwa
drogowego poprzez
budowę parkingu wraz z
chodnikami i
oświetleniem ulicznym w
miejscowości Kątki i
Wiry

10

Budowa parkingu
znajdującego się przy
Urzędzie Gminy w
Marcinowicach

11

12

Budowa świetlicy
wiejskiej wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą w
miejscowości
Tworzyjanów
Budowa świetlicy
wiejskiej wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą w
miejscowości Strzelce

„Sieć kanalizacji
13 sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Strzelce”

14

Utworzenie klubu
Malucha w Wirach

300 519,83 zł

Fundusz Dróg
Samorządowych
975 996,35 zł

87 000,00

87 000,00

56 000,00 zł

Zadanie
zakończono

1 19 163,71 zł

Poniesione
koszty w
2020r.:
580 948,56,00
zł

Fundusz Dróg
Samorządowych:
1 139 372,78,42
zł

Zadanie
przewidziane
do
zakończenia
w 2021r.

25 279,00 zł

UMWD w
ramach Funduszu
Pomocy
Rozwojowej
112 210,00 zł

Zadanie
zakończono

40 000,00zł

DUW
159 586,94 zł

1 276 516,18 zł

365 000,00 zł

200 062,88 zł

1 210 739,18 zł

Zadanie
zakończono

Zadanie
zakończono

Zadanie
zakończono
1 319 101,00
zł

PROW:
1 000 000 zł
Zadanie
zakończone

1 081 017, 13 zł

3 916 823,05 zł

947 100,00 zł

PROW
2 000 000,00 zł

554 549,97 zł

168 591,97 zł

Fundusz Pracy:
385 958,00 zł
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do
zakończenia
w 2021r.

15

16

17

18
19
20

Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w Gminie
Marcinowice

Przebudowa dachu w
świetlicy wiejskiej w
miejscowości Tąpadła
Przebudowa instalacji
klimatyzacji wraz z
remontem świetlicy w
Białej
Zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej w
Strzelcach
Zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej w
Tworzyjanowie
Wykonanie oświetlenia na
boisku sportowym w CIiS
w Marcinowicach

Stefanowice:
24 810,00zł
Wiry
4.500,00 zł
Kątki
30.000,00 zł
6000,00zł
Klecin
6.000,00 zł
Mysłaków
9 840,00 zł
Zebrzydów
15.000,00 zł
Szczepanów
6.000,00 zł
Biała
(dokumentacja
9.995,00 zł)

Fundusz Sołecki:
35 637,68 zł

26 501,00 zł

26 901,60 zł

Fundusz Sołecki:
10 667,93 zł

Zadanie
zakończone

Zadanie
zakończone
Zadanie
zakończone

84 000,00 zł

69 700,00 zł

Fundusz Sołecki:
19.656,21 zł

Zadanie
zakończone

64 879,39 zł

Fundusz Sołecki:
14 879,39

Zadanie
zakończone

7 000,00 zł

Fundusz Sołecki:
7.000,00 zł

Zadanie
zakończone
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1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Szczepanów I i II etap

2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Szczepanów II etap
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3. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kątki dz. 136/17

4. Rozbudowa chodnika w miejscowości Gruszów
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5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcinowice dz. 16/65, 16/66, 461; ul. W.
Szymborskiej wraz z odcinkiem ul. W. Broniewskiego.

6. Przebudowa drogi gminnej 111722D na odcinku od drogi powiatowej do końca
zabudowań w miejscowości Strzelce.
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7. Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Marcinowice w
miejscowości Strzelce i Tworzyjanów.
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3.3 Gospodarka przestrzenna
Wszystkie miejscowości gminne objęte są miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, w tym 17 miejscowości w całości, a w 2 dwóch miejscowościach tj. w
Chwałkowie z wyłączeniem części tereny i obszaru górniczego kopalni „Chwałków I i
II” oraz w Kraskowie z wyłączeniem części terenu górniczego kopalni „Krasków”.
Wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno obecnych, jak i przyszłych mieszkańców oraz
inwestorów gminy w zakresie zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe i inwestycyjne w
ubiegłym roku przeprowadzono i wprowadzono zmianę planów w miejscowościach
Tąpadła, Tworzyjanów, Biała. W trakcie realizacji pozostaje jeszcze zmiana planu w
miejscowości Sady, przyjęcie planowane jest na 2021 rok.

Lp

1

2

3

Plany
miejscowe
Uchwała nr
przyjęte w 2020 roku
w sprawie:
uchwalenie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
wsi Tworzyjanów.

XXI/20/20
z dnia
20.05.2020r.

w sprawie: uchwalenie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla wsi
Tąpadła.

XX/113/20 z
dnia
06.03.2020r.

w sprawie: uchwalenie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla wsi
Biała.

XXVI/143/20
z dnia
12.10.2020r.

Środki
wydatkowane
w 2020 roku

3 188,80

6 838, 80

7 344,40

Uzyskany rezultat
Uzupełnienie
ustalonego
przeznaczenia
podstawowego dla
terenu oznaczonego
symbolem 3.MW/U o
usługi publiczne.
Zlikwidowanie
nieprzekraczalnej linii
zabudowy.

Nowe tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(MN),zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej i
usługowej (MN/U),

3.4 Infrastruktura drogowa i kolejowa
Komunikacja drogowa oparta jest:
1) drodze krajowej nr 35 (DK35) Wrocław-.Świdnica-Wałbrzych- Golińsk-granica państwa,
przebiegającej przez gminę Marcinowice (Marcinowice- Szczepanów-Strzelce Tworzyjanów) o łącznej długości 11,880 km,
2) 14 drogach powiatowych o łącznej długości 74,44 km,
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3) 15 drogach gminnych publicznych (w świetle ustawy o drogach publicznych zaliczone na
podstawie uchwał Rady Gminy do kategorii dróg publicznych) o łącznej długości 18,209 km,
posiadające nawierzchnię asfaltową (oprócz odcinka 0,427m w Kraskowie). Pozostałe drogi
to tzw. drogi wewnętrzne: tj. transportu rolnego, drogi osiedlowe.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa PKP (nr 285 Wrocław-Świdnica). Linia została
wyłączona z ruchu w 1999r., jest w trakcie rewitalizacji.
W 2020 r wykonano następujące zadania remontowe na drogach:
1. Naprawa załamania drogi w Sadach -5 904,00 zł
2. Montaż znaków drogowych- 19 404,50 zł
3. Utwardzenie drogi w Goli – 5 290,23 zł
3.5 Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków
komunalnych.
Zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków wykonuje Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o. z
siedzibą w Strzelcach 15A , będący w 100% własnością Gminy Marcinowice. W roku 2020
Spółka inwestowała w rozwój i modernizację sieci, których celem było uzyskanie
maksymalnie ciągłej dostawy wody mieszkańcom, nawet w sytuacjach pojawiających się
awarii. Zgodnie z planowanymi nakładami na zadania inwestycyjne Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w roku 2020
zrealizowano:
− Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nowo wydzielonych gminnych
działek budowlanych w Marcinowicach ul. Konopnicka. Sieć wodociągowa 132,2 m,
kanalizacyjna 168,65 m i przyjęto na majątek Spółki.
− Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej działki nr 46,nr 389, nr 325 w
Marcinowicach dla firmy DARVIT Dariusz Konarski i przyjęto na majątek Spółki.
W 2020 roku rozpoczęto inwestycję pn: „ Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Strzelce „ której wykonawcą wyłonionym w przetargu jest: Przedsiębiorstwo
Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o.o. ul. Melioracyjna 3 57-200
Ząbkowice Śląskie, z którym w dniu 26.06.2020 r podpisano umowę nr 1/2020 na wykonanie
wyżej wymienionej inwestycji na łączną wartość brutto 2 520 614,25 zł.
W dniu 28.12.2020 r Protokółem Nr 1 dokonano częściowego odbioru robót budowlanych i
wystawiono fakturę na kwotę 947 100,00 zł brutto.
Przedmiotem odbioru częściowego stanowią roboty budowlane o następujących parametrach:
Kanalizacja sanitarna we wsi Strzelce:
− roboty ziemne
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− roboty budowlano – montażowe
− organizacja ruchu zastępczego
Przesył Strzelce – Szczepanów – obręb Strzelce:
− roboty ziemne
− roboty montażowe
Ponadto nieodpłatnie przejęto na majątek Spółki sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie
Gminy Marcinowice w miejscowościach: Wirki, Biała, o łącznej długości 663 mb w tym:
− sieć wodociągowa 408 mb
− sieć kanalizacyjna 255 mb
Na bieżąco wydawano mieszkańcom:
− zapewnienia dostawy wody oraz warunki techniczne wykonania przyłącza
wodociągowego i kanalizacyjnego do projektowanych budynków mieszkalnych,
− uzgodnienia dokumentacji technicznej,
− protokoły odbioru przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,

1. Z usług wodociągowych korzysta 1934 odbiorców z Gminy Marcinowice, a z usług
kanalizacyjnych 766. Długość sieci wodociągowej wynosi 129,14 km ,natomiast długość sieci
kanalizacyjnej to 52,2km.

Liczba odbiorów wody – 1934 umowy, w tym:
Grupa I (gospodarstwa domowe): 1833 umów
Grupa II ( pozostali odbiorcy): 101 umów
Liczba dostawców ścieków – 766 umowy, w tym
Grupa I (gospodarstwa domowe): 706 umów
Grupa II (pozostali odbiorcy): 60 umów

2.Woda dostarczana jest mieszkańcom Gminy z jednej stacji uzdatniania wody w Strzelcach
będącą własnością Spółki, której zdolność produkcyjna wynosi 2 400 m³ na dobę oraz z 4
ujęć wód podziemnych.
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PARAMETRY STUDNI UJĘCIOWYCH
Studnia P-6
Głębokość
studni
Średnica
studni
Rodzaj
filtra

Głębokość
zawieszeni
a pompy
Agregat
pompowy

104,0 m

Studnia
6-a
99,5 m

Studnia
0-3
101,5 m

Studnia
3-a
100,0 m

16”

20”

18”

600 mm

Filtr roboczy o
Filtr roboczy o
Filtr roboczy o
Filtr roboczy o
średnicy 7
średnicy 9
średnicy 9
średnicy 11 3/4”
5/8”perforowana
5/8”perforowana 5/8”perforowana
perforowana
rura stalowa
rura stalowa
rura stalowa
rura stalowa
owinięta siatką
owinięta siatką
owinięta
owinięta dwa
nylonową 2x2 mm
nylonową 2x2
dwukrotnie
razy siatką
dwukrotnie długości mm dwukrotnie
drutem
nylonową 2x2
14 m
długości 13 m
igielitowym i
mm długości
siatką nylonową
łącznej 33 m
2x2 mm
długości 30m
24 m ppt
24 m ppt
24 m ppt
24 m ppt

G80
III+SGMf18
b
-9,0 kw

G80
III+SGM
f18b
-9,0 kw

G125
III+SGM
f24b 33 kw

G125
III+SG
Mf24b 33 kw

Stacja zaopatruje w wodę 19 okolicznych miejscowości znajdujących się na terenie Gminy
Marcinowice. W 2020 roku mieszkańcom dostarczono 216 609 m³ wody i odebrano 73 734
m3 ścieków ogółem. Wyszczególnienie przychodów w złotych i m3 w podziale na grupy
taryfowe pokazuje poniższa tabela:
Przychody za zużycie wody w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020
Grupa I (gospodarstwa domowe): 795 091,14 zł
190 051,00 m3
Grupa II ( pozostali odbiorcy):
127 346,97 zł
26 558,00 m3
Przychody za odprowadzenie ścieków w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020
Grupa I (gospodarstwa domowe): 540 025,20 zł
66 376,00 m3
Grupa II ( pozostali odbiorcy):
85 066,52 zł
7 358,00 m3
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Spółka prowadzi również sprzedaż hurtową wody dla Gminy Mietków . Woda dostarczana
jest do dwóch miejscowości Chwałów i Domanice. W roku 2020 do Gminy Mietków
dostarczono 20 284 m3 wody.
3.Spółka nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki powstające na terenie Gminy
transportowane są w oparciu o pracę 5 tłoczni i 14 przepompowni do centralnej oczyszczalni
ścieków będącej własnością Spółki Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Świdnicy, która w roku 2020 odebrała 67 535 m³ ścieków.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Świdnicy Sp. z o.o.
Ilość odprowadzonych ścieków (m3)
Koszt odprowadzenia (zł)
Cena jednostkowa odprowadzanych ścieków (zł/m3)
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

Rok obrachunkowy (01.01.2020-31.12.2020)
67 535
237 248,86
3,31/3,64
0

4.Spółka nie posiada kanalizacji deszczowej i nie ponosi kosztów utrzymania
kanalizacji deszczowej ani kosztów inwestycyjnych z nią związanych. Spółka nie
posiada również kanalizacji ogólnospławnej i nie użytkuje przelewów burzowych, nie
posiada zezwoleń na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych, ani nie dokonuje
zrzutów takimi przelewami.

5.W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Spółka odebrała z obszaru Gminy 5 767 m3 nieczystości bytowych, które dostarcza do
oczyszczalni ścieków Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Świdnicy. Usługi te wykonywane są specjalistycznym samochodem asenizacyjnym. Jakość
ścieków jakie są wprowadzane do obcych urządzeń oczyszczalni nie przekraczają niżej
wymienionych parametrów:
- pH 6,5-9,5
- BZT5 do 900 mg02/dm3
- ChZT do 1800 mg02/dm3
- Azot amonowy do 200 mg/dm3
- Fosfof ogólny do 20 mg/dm3
- Zawiesina ogólna do 400 mg/dm3

6.W 2018 roku na podstawie Decyzji WR.RET.070.237.2018.AS z dnia 21 maja 2018 r
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Spółka wprowadziła taryfę dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Marcinowice na okres 3 lat. W związku z wprowadzeniem nowych taryf Gmina Marcinowice
podjęła Uchwałę Nr VIII/19/ z dnia 17 maja 2019 r o dopłacie do taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice
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dla I grupy taryfowej tj: gospodarstwa domowe w wysokości 1,71 zł brutto do 1 m³
odprowadzanych ścieków.
Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o. na podstawie Decyzji Nr 17/0/16 z dnia
19 lutego 2016 r- zezwalającej na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne prowadzi na
terenie Zakładu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ), na który
przyjmowane są między innymi:

L.p.
1
2
3
4
5
6
7

Kod odpadu

Rodzaj odpadów przewidywanych do zbierania

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 10*
16 01 03

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

Opakowania
zawierające
pozostałości
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

substancji

Zużyte opony

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07
lub 16 05 08

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03
17 01 07

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 02 02

Szkło

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i
17 06 03

20 01 01

Papier i tektura
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

Odpady mieszkańcy Gminy dostarczają swoim transportem.
Łączna masa zebranych odpadów komunalnych z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z
terenu Gminy Marcinowice wynosi 82,000 Mg.
Zgodnie z Uchwałą Nr X/64/19 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 lipca 2019 r odpady
przyjmowane są do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów od poniedziałku do piątku w
godzinach 7:30 – 8:30, 14:00 – 15:00 oraz w trzecią sobotę miesiąca w godzinach 9:00 –
12:00.

Pozyskane dotacje ( COVID-19) w ramach działalności.
1. Promesa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW ) na realizację zadania „
Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce” w kwocie 2 000
000,00zł.
2. Subwencja finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR ) w kwocie 78 296,00 zł.
3. Pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS w
kwocie 49 469,25 zł.

3.6 Zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz.
Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy Marcinowice zajmuje się Tauron
Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław. Na istniejących słupach oświetlenia ulicznego znajduje się
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926 wszystkich opraw oświetleniowych, z tego 198 opraw jest własnością gminy, 728 opraw
stanowi mienie Tauron Dystrybucja. Sprzedaż energii do dnia 31.12.2020r. należy do Tauron
Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków. Stan techniczny sieci wysokiego, średniego i niskiego
napięcia jest dobry. Zapotrzebowanie na energię elektryczna jest w pełni pokrywane przez
obecny system energetyczny. Przez teren Gminy Marcinowice w chwili obecnej nie
przebiega trasa gazociągu.
3.7 Lokalny transport zbiorowy
Zadania w zakresie komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych przebiegających
przez Gminę Marcinowice realizowane są przez Miasto Świdnica, na podstawie porozumienia
w sprawie wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego.
Gmina Miasto Świdnica zawarła umowę z MPK Świdnica na świadczenie usług
przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych regularnych nr 41
relacji Świdnica- Kątki oraz 43 relacji Marcinowice- Świdnica.

3.8 Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
Zadania remontowe realizowane na obiektach sportowych
W 2020 roku w zakresie prac remontowych wykonano :
- utwardzenie placu przy boisku Orlik w Wirkach
- przygotowano do sezonu Orlików w Wirkach i Szczepanowie
- zadaszenie wiaty na boisku sportowym w Klecienie

3.9 Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych
Zadania remontowe realizowane na obiektach świetlice wiejskie
W 2020 roku w zakresie prac remontowych wykonano:
- zakup artykułów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Tąpadła
- naprawa pieca w świetlicy wiejskiej w Wirach
- budowa ogrodu przy świetlicy wiejskiej w Goli
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4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z dnia 13 września 1996 r. z późn. zmianami. Zgodnie z tymi przepisami od 1
lipca 2013 r. gminy przejęły obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.
Gmina Marcinowice, realizując ustawowy obowiązek, zorganizowała odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (zakładów,
przedsiębiorstw, sklepów i obiektów użyteczności publicznej itp.).
Rada Gminy Marcinowice ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą za gospodarowanie
odpadami komunalnymi będzie opłata naliczana od liczby osób zamieszkujących na terenie
nieruchomości. Właściciele nieruchomości deklarują liczbę osób i sposób gromadzenia
i odbierania odpadów. Wprowadzono zróżnicowane stawki opłat dla odpadów zbieranych w
sposób selektywny i nieselektywny do 31.01.2020. Od 1 lutego 2020 r. wprowadzono
zróżnicowane stawki opłat dla odpadów zbieranych w sposób selektywny i dla domów
jednorodzinnych kompostowanie.
Na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
obowiązuje stawka opłaty za pojemniki o określonej pojemności. Tutaj również
wprowadzono niższe stawki opłat dla nieruchomości, na których odpady są zbierane w
sposób selektywny. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia
2020 r. objęto ogółem 5402 osoby i 119 punktów niezamieszkałych (zakładów,
przedsiębiorstw, sklepów i obiektów użyteczności publicznej itp.).
Pobierane opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzą m.in.: odbiór, transport,
zagospodarowanie odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK), koszt obsługi administracyjnej i informatycznej systemu.

Obowiązkiem gminy jest osiągnięcie:
- poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów
segregowanych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło),
- poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- ograniczenia masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji.
Wójt corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego i
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. W przypadku nieosiągnięcia
ustawowych poziomów w poszczególnych latach na gminy nakładane są przez WIOŚ kary
finansowe, które w konsekwencji mogą spowodować wzrost przedmiotowych opłat. W
2020 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy
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Marcinowice realizowany był przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą
w Świdnicy przy ul. Metalowców 4. Firma została wyłoniona w drodze postępowania
przetargowego.

4.1 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Marcinowice w 2020 r. zorganizowana była
w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów:
• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu,
• opakowania ze szkła,
• bioodpady,
• pozostałe zmieszane odpady komunalne.
Ponadto zbierane były:
• odpady wielkogabarytowe (w tym meble i opony samochodowe), zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz zużyte świetlówki - zbiórka na zasadzie tzw.
„wystawki”, w terminach określonych harmonogramem,
• przeterminowane leki oraz opakowania po lekach - zbiórka do specjalnych
pojemników ustawionych w oznaczonych aptekach na terenie gminy.
Selektywną zbiórkę w gminie usprawnia funkcjonujący przy ul. Tuwima 25 w
Marcinowicach (działka 258/2) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), w którym przyjmowane są bezpłatnie od mieszkańców Gminy (objętych gminnym
systemem gospodarowania odpadami) następujące odpady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyte chemikalia,
środki ochrony roślin,
odpady budowlane i rozbiórkowe (do 350 kg/miesiąc),
meble i inne odpady wielkogabarytowe (do 350 kg/miesiąc),
zużyte opony (do 20 sztuk/rok),
papier i tektura (w tym opakowania),
opakowania z metali,
tworzywa sztuczne,
szkło (w tym opakowania),
opakowania wielomateriałowe,
odpadowa masa roślinna,
odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
odzież i tekstylia.
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4.2 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
Częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu gminy
Marcinowice obowiązujące w 2020 r. i przedstawione w poniższej tabeli zostały określone
w Uchwale Nr XXV/138/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 7 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych
Częstotliwość odbioru

Rodzaj zabudowy
zabudowa jednorodzinna

1 raz / 2 tygodnie

zabudowa wielorodzinna

1 raz / tydzień

nieruchomości niezamieszkane

1 raz / 2 tygodnie

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zawierających frakcje:
papier, makulatura, tektura, opakowania ze szkła
Częstotliwość odbioru

Rodzaj zabudowy
zabudowa jednorodzinna

1 raz / miesiąc

zabudowa wielorodzinna

1 raz / tydzień

nieruchomości niezamieszkane

1 raz / miesiąc

Częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie zawierających frakcje: tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu
Częstotliwość odbioru

Rodzaj zabudowy
zabudowa jednorodzinna

1 raz / 2 tygodnie

zabudowa wielorodzinna

1 raz / tydzień

nieruchomości
niezamieszkane

1 raz / 2 tygodnie
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Częstotliwość odbioru zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji
Częstotliwość odbioru

Rodzaj zabudowy
zabudowa jednorodzinna

1 raz / 2 tygodnie

zabudowa wielorodzinna

1 raz / tydzień

nieruchomości
niezamieszkane

1 raz / 2 tygodnie

Częstotliwość odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych, w tym wielkogabarytowego
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz świetlówek
Częstotliwość odbioru

Rodzaj zabudowy
zabudowa jednorodzinna

2 razy / rok

zabudowa wielorodzinna

2 razy / rok

nieruchomości
niezamieszkane

2 razy / rok

Pozostałe rodzaje odpadów, tzw. problematyczne, przyjmowane były w PSZOK lub zbierane
były w ramach osobnych akcji.

4.3 Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujące w 2020 r. - zostały
określone w przyjętej przez Radę Gminy Marcinowice Uchwale Nr XXXVI/230/1 z dnia
29 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz opłaty
za pojemnik o określonej pojemności. Stawki te obowiązywały do kwietnia 2019 r. Uchwałą
nr IV/24/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. wprowadzono nowe stawki opłat obowiązujące od
kwietnia 2019 r. Uchwałą nr XVIII/92/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadzono nowe
stawki opłat obowiązujące od lutego 2020 r.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi z terenu
nieruchomości zamieszkałej
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Sposób zbierania
Kwota za 1 mieszkańca
i odbierania odpadów
[zł/miesiąc]
komunalnych
Stawka obowiązująca do 31.01.2020 r.
1.
nieselektywny
17,00
2.
selektywny
13,00
Stawka obowiązująca od 1.02.2020 r.
1.
selektywny
26,00
2.
selektywny (kompostownik)
25,00
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi z terenu
nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne
Lp.

Lp.
Pojemność pojemnika
Kwota za pojemnik [zł/miesiąc]
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób nieselektywny - obowiązująca do 31.01.2020 r.
1.
80 l
64,00
2.
120 l
69,00
3.
240 l
104,00
4.
330 l
5.
660 l
194,00
6.
1 100 l
296,00
7.
1 500 l
312,00
8.
KP7 (7 000 l)
1 438,00
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny - obowiązująca do 31.01.2020 r.
1.
80 l
42,00
2.
110/120 l
46,00
3.
240 l
69,00
4.
330 l
5.
660 l
127,00
6.
1 100 l
196,00
7.
1 500 l
208,00
8.
KP7 (7 000 l)
959,00
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny - obowiązująca od 1.02.2020 r.
1.
120 l
5,91
2.
240 l
11,82
3.
1 100 l
54,18
4.
KP7 (7 0001)
344,78
Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (zakładów, przedsiębiorstw, sklepów i obiektów
użyteczności publicznej itp.) zgodnie z ustawą muszą być wyposażeni w 5 pojemników
(czarny, żółty, niebieski , zielony, brązowy).
44

Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2020r.

5. Pomoc społeczna
Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy
Marcinowice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który mieści się przy ul. Tuwima
22/1 w Marcinowicach. Powołanie i utrzymanie ośrodków pomocy społecznej jest
obowiązkiem gminy wynikającym z art. 110 ustawy o pomocy społecznej. Celem działalności
Ośrodka jest organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w
szczególności poprzez doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia potrzebujących osób i
rodzin. Do zadań pomocy społecznej należy: wspieranie osób i rodzin w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej,
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez
realizację pracy socjalnej i poradnictwa, przyznawanie i wypłacanie świadczeń.
Źródłem finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach w 2020r.
były:
- dotacje Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
wysokości 9 198 983,15
- środki Gminy w wysokości –
918 109,38
- środki z Funduszu Solidarnościowego 21 433,18
Łączny budżet Ośrodka wyniósł –
10 138 525,71
Schemat: Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach
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System zabezpieczenia społecznego – instrumenty
System świadczeń rodzinnych -przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem
zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z
budżetu państwa. System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w
stanie zabezpieczyć potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa następujące rodzaje świadczeń: zasiłek rodzinny
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie. W 2020 roku w gminie Marcinowice
ze świadczeń rodzinnych skorzystały 482 rodziny. W ramach ustawy o świadczeniach
rodzinnych ustalono uprawnienia i wypłacono świadczenia na kwotę 1 796 424,97 zł.
System funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin, w
których pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione z
powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo
wypłaca osobom uprawnionym świadczenie pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem
sadowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. W 2020 roku ze świadczeń z funduszu
alimentacyjnego skorzystały 35 rodzin. W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, ustalono uprawnienia
i wypłacono 395 świadczeń na kwotę
154 223,42 zł.
System świadczeń wychowawczych jest to rządowy program „Rodzina 500+” to systemowe
wsparcie polskich rodzin. Świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na każde
dziecko do ukończenia 18 roku życia. W 2020 roku liczba świadczeń wychowawczych
przyznanych decyzją wyniosła ogółem 12 843 na ogólną kwotę 6 512 089,49 zł.
Program „Dobry start” 300+ - od lipca 2018 roku do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej doszła realizacja programu „Dobry start”. Program polega na udzielaniu
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny (dzieci
uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne do ukończenia
24 roku życia). Kwotę świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko otrzymują rodziny
uczniów bez względu na osiągany dochód. Kwota wypłaconych świadczeń w 2020 roku
wyniosła 213 300,00 zł. Liczba przyznanych świadczeń „Dobry Start” wyniosła w 2020 roku
711.

„Za życiem” - Od stycznia 2017r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkimi
nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje
prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznanego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. W 2020 tut.
Ośrodek wypłacił jedno świadczenie w kwocie 4 000 zł.
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Tabela. Wydatki na świadczenia na rzecz rodziny
2020 rok – wyszczególnienie

Liczba osób/dzieci
uprawnionych/otrzymujących
świadczenie ogółem

Wydatkowana kwota na
świadczenia w 2020 roku w zł

342

393 686,97

Zasiłki pielęgnacyjne

124

288 605,40

Świadczenia pielęgnacyjne

31

655 579,00

Specjalne zasiłki opiekuńcze

7

29 946,10

Zasiłki dla opiekuna

4

21 720,00

Jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia się dziecka

30

30 000,00

Świadczenia rodzicielskie

23

133 285,20

Jednorazowe świadczenie „Za
życiem”

1

4 000,00

Świadczenia alimentacyjne

35

151 645,68

wychowawcze

1165

6 458 991,56

Świadczenia dobry start 300+

711

213 300,00

Wspieranie rodziny, w tym:

12

76 107,72

7

44 557,59

59

39 517,05

Zasiłki rodzinne
dodatkami

Świadczenia
500+

wraz

z

- pobyt dzieci w rodzinach
zstępczych oraz placówkach
opiekuńczo wychowawczych
- wsparcie asystenta rodziny
Pomoc
materialna
charakterze socjalnym
ucznia – stypendium

o
dla

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla ucznia – stypendium- pomoc materialna
ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier
dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspieranie
edukacji uczniów zdolnych. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym należy do zadań własnych gminy i przyjmuje dwie postaci: stypendium szkolnego
lub zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne przysługuje uczniowi znajdującemu się w trudnej
sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty
528 zł. W 80% środki na realizację w/w zadania pochodzi z budżetu państwa a 20% to środki
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własne gminy. Wypłata świadczenia następuje po okazaniu faktur na zakup produktów na
cele edukacyjne. W 2020 roku wypłacono stypendia dla 59 uczniów na kwotę 39 517,05 zł z
czego 7 903,42 zł stanowiły środki gminy, 31 613,63 zł dotacja z budżetu państwa.
Karta dużej rodziny - została wprowadzana w maju 2014 roku programem rządowym dla
rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek i to niezależenie od
dochodu. Skorzystają z niej rodziny z co najmniej trójką dzieci. Posiadacze karty mniej
zapłacą w centralnych ośrodkach sportu, przy zwiedzaniu stadionu narodowego czy za
przejazd PKP InterCity na terenie całego kraju. Karta jest wydawana bezpłatnie. W 2020
roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 61 Kart Dużej Rodziny.
Dodatki mieszkaniowe – czyli świadczenie pieniężne wypłacone przez gminę osobom w
trudnej sytuacji finansowej, służące dofinansowaniu do wydatków ponoszonych w związku z
zajmowaniem lokalu mieszkalnego. W ramach zadań wynikających z ustawy o dodatkach
mieszkaniowych ustalono uprawnienia i wypłacono wypłacono 35 dodatków mieszkaniowe
dla 7 rodzin na kwotę 5 772,16 zł.
Dodatki energetyczne - dodatek energetyczny jest nowym wprowadzonym od początku 2014
r. ustawą – prawo energetyczne - świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym
energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Dodatek
energetyczny wynosi w rodzinie jednoosobowej – 10,94 zł miesięcznie, w rodzinie liczącej od
2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie, w rodzinie liczącej powyżej 5 osób – 18,23 zł
miesięcznie. Aby otrzymać wsparcie na pokrycie rachunków za prąd należy przedłożyć
umowę zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania
energii elektrycznej. W 2020 roku w gminie Marcinowice z dodatku energetycznego
skorzystały 5 rodzin. W ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne ustalono
uprawnienia i wypłacono 20 świadczeń dla na kwotę 364,86 zł.
System pomocy społecznej – pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując
własne środki, możliwości i uprawnienia. W 2020 roku pomocą zostało objętych 265 osób w
145 rodzinach. W ramach pomocy społecznej rodzinom udzielna wsparcia w postaci:
- zasiłków okresowych – w 2020 roku ustalono uprawnienia i wypłacono 177 świadczeń w
formie zasiłku okresowego dla 34 osób na kwotę 60 579,07 zł,
- zasiłków stałych – zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie
niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium
dochodowe (701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób w rodzinie. Świadczenie to jest
zadaniem własnym gminy, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa. Od zasiłku
stałego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. W ramach ustawy o pomocy
społecznej ustalono uprawnienia i wypłacono 219 świadczeń dla 23 osób w formie zasiłku
stałego na kwotę 118 866,90 zł,
- zasiłki celowe - zasiłek celowy to forma pomocy przyznawana w szczególności na pokrycie
części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
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przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów a także kosztów pogrzebu.
Finansowanie zasiłków celowych pokrywane jest w całości ze środków własnych gminy.

Tabela Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej
2020 rok – wyszczególnienie

Liczba osób/rodzin
korzystających ze świadczeń
ogółem
5

Wydatkowana kwota na
świadczenia w 2020 roku w zł

Zasiłki stałe

23

118 866,90

Zasiłki okresowe

34

60 579,07

Zasiłki celowe

110

117 181,40

Zasiłki celowe w wyniku
zdarzeń losowych i klęski
żywiołowej

16

28 000,00

Posiłki w ramach
wieloletniego programu
„Posiłek w szkole i w domu”

67

44 694,00

Usługi opiekuńcze

1

3 060,00

Schronienie

1

363,00

Dodatki mieszkaniowe i
energetyczne

11

6 137,02

Domy pomocy społecznej

114 869,50

Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 to
wsparcie dla najuboższych mieszkańców. GOPS Marcinowice przy współudziale placówek
oświatowych i firm zapewnia dzieciom w szkołach posiłek. Program realizowany był zgodnie
z corocznymi porozumieniami z Wojewodą Dolnośląskim. W 60% środki na realizację
programu pochodzą z budżetu państwa a 40% stanowi środki własne gminy. W ramach
realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiani opłacono dożywianie dla 20
uczniów i pomoc w formie zasiłku celowego dla 47 osób. Całkowity koszt Programu wyniósł
w 2020 roku 44 694,00 zł.
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 2014-2020 współfinansowany jest z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc skierowano do 205
osób.
Wspieranie rodziny
W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zleca
przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny
wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, wówczas do rodziny kieruje się asystenta
rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną
rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona
rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem,
motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z
rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.
1. Cele współpracy z rodziną: Wsparcie rodzin destrukcyjnych w przezwyciężaniu
codziennych trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci.
Doprowadzenie do osiągnięcia stabilizacji życiowej rodziny, aby dzieci uniknęły
umieszczenia w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych. W 2020 roku– objęto
wsparciem 7 rodzin.
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6. Edukacja publiczna
6.1 Dochody i wydatki poniesione przez Gminę Marcinowice na zadania oświatowe w
2020 roku
System oświaty w gminie Marcinowice działa na bardzo dobrym poziomie. Najistotniejszym
źródłem finansowania wydatków na oświatę i wychowanie jest część oświatowa subwencji
ogólnej.
W roku 2020 część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 4.770.214,00 zł, w tym: 13.741,00
zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli oraz
23.500,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dla
nauczycieli w ramach prowadzenia zajęć i kształcenia na odległość. Dochody na zadania
oświatowe stanowiła także dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego; opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu
prowadzonym przez Gminę Marcinowice, wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie
resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”
2020: 339.227,13 zł.
Wydatki w 2020 roku w dziale „Oświata i wychowanie” to kwota: 8.264.438,19 zł, w tym: w
rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”: 324.786,25 zł, w rozdziale
„Przedszkola” 1.167.597,47 zł (w tym 340.507,18 zł - zwrot kosztów ponoszonych za udział
dzieci zamieszkałych na terenie gminy Marcinowice do przedszkoli znajdujących się w
innych gminach w wychowaniu przedszkolnym), w rozdziale „Edukacyjna opieka
wychowawcza” 57.952,13 zł.
Łączne wydatki budżetu gminy Marcinowice w 2020 roku wyniosły 33.468.290,29 zł.
Wykonane wydatki w placówkach oświatowych kształtowały się następująco:
l.p.

Nazwa placówki

Wydatki wykonane w 2020 r.

1.
Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
2.
Szkoła Podstawowa w Strzelcach
RAZEM:

4.572.111,04 zł
2.336.540,32 zł
6.908.651,36 zł

3.
Publiczne Przedszkole w Marcinowicach
RAZEM:

830.090,29 zł
7.738.741,65 zł
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Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki.
Realizując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, Wójt Gminy Marcinowice
wystąpił w 2020 r. do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskami o udzielenie dotacji celowej na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Łączna kwota dotacji celowej wykorzystana w 2020 roku przez szkoły prowadzone przez
Gminę Marcinowice na wyposażenie klas I-VIII szkół podstawowych wyniosła:
w Szkole Podstawowej w Marcinowicach na:
- podręczniki lub materiały edukacyjne: 18.730,74 zł,
- materiały ćwiczeniowe wyniosła: 9.924,75 zł,
w Szkole Podstawowej w Strzelcach na:
- podręczniki lub materiały edukacyjne: 12.257,35 zł,
- materiały ćwiczeniowe wyniosła: 3.667,14 zł.
Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
W związku ze złożeniem przez nauczyciela wychowania przedszkolnego do Wójta Gminy
Marcinowice wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne, które zakończyło się
wydaniem, w formie decyzji administracyjnej, aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego oraz złożeniem przez nauczyciela ślubowania określonego w przepisach Karty
Nauczyciela.
Stypendium Wójta Gminy
Wójt Gminy Marcinowice wręczył uczniom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w
Marcinowicach i Strzelcach, stypendia za ich osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.
W 2020 roku za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 stypendium o wartości od 150 zł do
700 zł otrzymało 32 uczniów: 23 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Marcinowicach oraz 9
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach. Łączna kwota wypłaconych stypendiów to W
2019 roku na ten cel przeznaczono kwotę: 7.890 zł.
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Podczas spotkania zarówno stypendystom i
okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki.
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Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe, w 2020 roku pracodawcom, którzy kształcili
młodocianych pracowników w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania
określonej pracy, Wójt Gminy Marcinowice, na podstawie decyzji administracyjnych,
wypłacił pracodawcom poniesione koszty kształcenia.
W ramach nauki zawodu (cukiernik, kucharz, fryzjer, sprzedawca) ośmiu pracodawcom za
wykształcenie sześciu młodocianych pracowników wypłacono dofinansowanie w wysokości
47.475,54 zł. Środki finansowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników pochodzą z Funduszu Pracy i przekazywane są gminie
Marcinowice za pośrednictwem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na podstawie stosownej
umowy.
Zdalna Szkoła
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I, Powszechny
dostęp do internetu, projekt Zdalna szkoła i Zdana szkoła+, Gmina Marcinowice zakupiła 39
laptopów na kwotę blisko 115.000 zł. Laptopy zostały użyczone Szkole Podstawowej w
Marcinowicach (25 sztuk) i Szkole Podstawowej w Strzelcach (14 sztuk).
Zakupiony sprzęt szkoły użyczyły uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadali
odpowiedniego sprzętu, dzięki czemu zapewniono i poprawiono warunki do nauki zdalnej.
Pozyskane środki z Ministerstwa Cyfryzacji: 100% wartości sprzętu.
Wszelkie działania w zakresie edukacji publicznej podejmowane i przeprowadzane w
przedszkolu i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Marcinowice wpisują się Strategię Rozwoju Gminy Marcinowice na lata 2016-2023 i
odnoszą się w szczególności do celu 1 priorytet 1, celu 2 priorytet 1 i 4 oraz celu 3
priorytet 2, 3 i 4.

6.2 Publiczne Przedszkole w Marcinowicach
1. Wydatki wykonane w 2020r.
Lp.
1.

Nazwa placówki

Wydatki wykonane w 2020r.

Publiczne Przedszkole
w Marcinowicach

830 090,29 zł

2. Opieka nad dziećmi: stan na 31.12.2020r.
Do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach w 2020r uczęszczało :
75 dzieci w tym - 3 latków 17
- 4 latków 24
- 5 latków 34
54

Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2020r.

3. Stan zatrudnienia:
NAUCZYCIELE – 7 osób, w tym : 5 nauczycieli kontraktowych, 2 mianowanych,
Awans zawodowy

- czerwiec - 1 nauczyciel stażysta na kontraktowego
- listopad –1 nauczyciel mianowany na dyplomowanego
- grudzień – 1 nauczyciel kontraktowy na mianowanego

Administracja i obsługa: 7 osób

4. Doposażenie bazy przedszkola
Dokładamy wielu starań, aby doskonalić bazę naszego przedszkola w zabawki i pomoce
dydaktyczne na miarę Przedszkola XXI wieku, dzięki którym wzrastają szanse na aktywny i
twórczy rozwój naszych wychowanków. W roku 2020 doposażono bazę przedszkola w
najnowocześniejsze zabawki do nauki kodowania i programowania.
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- SUPER-DOC interaktywne roboty do kodowania 3szt.
- INTELINO interaktywny pociąg do nauki programowania i kodowania wraz z
dodatkowym zestawem torów
- BUM-BUM Dzwonki naciskane, doposażenie w instrumenty muzyczne
- dzwonki na rączce – instrumenty muzyczne
- 3 szt. głośników przenośnych dla każdej z sal
- Głośnik bezprzewodowy przenośny wraz z mikrofonem
- stroje dla dzieci
- pomoce dydaktyczne, zabawki
- sprzęt AGD
- elektronarzędzia – wyrzynarka
- wielkogabarytowe maty do programowania i kodowania dla dzieci
- doposażenie biblioteczki
- krzesełka dla dzieci doposażenie sal 6 szt.
- komoda z 3 szufladami
- niszczarka
- laminator
- w związku z pandemia koronawirusa- Przedszkole zostało wyposażone w niezbędne
materiały i środki ochrony. Zakupiono maseczki, rękawiczki, fartuchy, termometr
bezdotykowy, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

5. PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE Realizowane w przedszkolu:
Realizujemy ciekawe programy edukacyjne, organizujemy wiele imprez, uczestniczymy
w licznych akcjach i projektach, dzięki którym nasi wychowankowie zdobywają wiedzę
oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym na kolejnych etapach
edukacji a później w dorosłym życiu.
„ Kubusiowi przyjaciele natury”
„ Akademia AquaFresh”
Ogólnopolski projekt edukacyjny „ Kreatywny Przedszkolak”
56

Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2020r.

„Dzieci uczą rodziców” – program edukacyjny
„ Szkoła do hymnu”
„ Niepodległa Polska”
„Razem na święta”
„ Kubusiowi Przyjaciele natury” program edukacyjny
„ Zbiórka karmy dla zwierząt pomoc dla schroniska”
„Góra grosza” akcja charytatywna
„Zbiórka Kasztanów i żołędzi” – Nadleśnictwo Świdnica
„ Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – program edukacyjny
„ Cała Polska czyta dzieciom” – program edukacyjny
„Aniołkowe Granie” – program edukacyjny
Ogólnopolski projekt edukacyjny „ Magiczna moc bajek”
Ogólnopolski projekt edukacyjny „ Zabawa ze sztuką”
Międzynarodowy projekt edukacyjny „ Emocja”
Ogólnopolski projekt edukacyjny „ Z kulturą mi do twarzy”
„Technikoludek przedszkolak w świecie technologii”

6. Wewnątrz przedszkolne uroczystości:
- Dzień babci i dziadka
- Konkurs Kolęd i pastorałek „ Zaśpiewajmy Jezuskowi w Przedszkolach dziś”
- Pasowanie na przedszkolaka
- Obchody Dnia Niepodległości
- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
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- Międzynarodowy dzień Praw Dziecka
- Spotkanie z Mikołajem
- Jasełka – online nagranie
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7. Inne
W związku z pandemią koronawirusa covid-19. Publiczne Przedszkole ograniczyło
swoja działalność od dnia 16 marca do 25 maja 2020r. w tym czasie przedszkole
świadczyło pracę zdalnie. Za pomocą telefonów, email, komunikatorów nauczyciele
komunikowali się z rodzicami oraz dziećmi. Na bieżąco przesyłane były dla rodziców
propozycje zabaw i zajęć z dziećmi zgodnie z podstawą programową a także wg.
przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego na rok szkolny
2019/2020
Nauczyciele swoja pracę dokumentowali w postaci tygodniowych raportów
przesyłanych dyrektorowi.
Przedszkole od 25 maja funkcjonowało w oparciu o wytyczne MEN, GIS i MZ.
Zostały stworzone procedury „ Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania
Publicznego Przedszkola
w Marcinowicach w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz postepowania na wypadek
wystąpienia zakażenia koronawirusem ( COVID-19) u dzieci i pracowników
Publicznego Przedszkola w Marcinowicach.”
Z w/w procedurami zostali zapoznani wszyscy pracownicy oraz rodzice .
Przedszkole zostało wyposażone w niezbędne materiały i środki ochrony. Zakupiono
maseczki, rękawiczki, fartuchy, termometr bezdotykowy, przyłbice, środki do
dezynfekcji rąk oraz powierzchni.
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6.3 Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Wydatki wykonane w 2020 r.
Nazwa placówki

Lp.
1.

Wydatki wykonane w 2020 r.

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w
Strzelcach

2 336 540 ,32 zł

Odziały przedszkolne
W 2020 r. do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego
w Strzelcach uczęszczało łącznie 35 dzieci w tym: 3 dzieci trzyletnich, 8 dzieci czteroletnich,
12 dzieci pięcioletnich, 12 dzieci sześcioletnich.
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Oddział przedszkolny Pszczółki

Oddział przedszkolny 0 - Biedronki
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Liczba uczniów
Do Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach uczęszczało 129 uczniów.

Liczba uczniów Szkoły Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach
25
21
20

19
16

17
15

15

12

11
10

9

9

Liczba uczniów Szkoły
Podstawowej im. K. K.
Baczyńskiego w Strzelcach

5
0

Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa
1
2
3
4
5a
5b
6
7
8

Stan zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe
W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach wg stanu na 31.12.2020 roku
zatrudnionych było 27 pracowników, w tym 21 nauczycieli i 6 pracowników
niepedagogicznych (1 pracownik sezonowy).
W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach wg stanu na 31.12.2020 roku
12 osób to nauczyciele posiadający najwyższy stopień awansu zawodowego - stopień
nauczyciela dyplomowanego, co stanowi 57% ogółu zatrudnionych nauczycieli.
5 nauczycieli posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego, co stanowi 24% ogółu
zatrudnionych nauczycieli. 4 nauczycieli posiada stopień awansu nauczyciela kontraktowego,
co stanowi 19 % ogółu zatrudnionych nauczycieli.

STOPIEŃ AWANSU
ZAWODOWEGO
19%

DYPLOMOWANY
57%

24%

MIANOWANY

KONTRAKTOWY
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Baza oświatowa
1. Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach posiada bardzo dobre warunki
do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W 2020 roku zakupiono
m.in.: monitory interaktywne, zabawki do oddziałów przedszkolnych, sprzęt gimnastyczny,
stoły i krzesła uczniowskie, roboty, kosze do koszykówki, drabinki na salę gimnastyczną,
komputery, mikroskop, słuchawki, tablet, statyw pod laptop, a także garaż drewniany,
szorowarkę, ściankę promocyjną szkoły, niszczarkę, myjkę i parownicę.
W szkole zakończono remont pomieszczeń w piwnicy, odświeżono sale lekcyjne, w dwóch
salach wymieniono wykładzinę, zakończono wymianę oświetlenia w całej placówce,
wykonano remont dachu nad łącznikiem między szkołą a salą gimnastyczną, naprawiono
podłoże przy wejściu do szkoły, uporządkowano park, naprawiono jego ogrodzenie po
przejściu huraganu, dokonano wymaganego pomiaru natężenia elektrycznego w całym
budynku. Na placu zabaw została zamontowana nowa huśtawka z podłożem, a karuzela
została naprawiona. Dokonano renowacji sztucznej nawierzchni wielofunkcyjnego boiska,
która pozwoliła na otwarcie obiektu dla uczniów szkoły.
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2. W II okresie roku szkolnego wdrożony został szkolny Facebook oraz nowa strona
internetowa www.spstrzelce.szkolnastrona.pl., opracowano logo szkoły.
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3. Zakończyły się techniczne prace dotyczące realizacji projektu OSE, którego celem jest
zapewnienie szybkiego i bezpiecznego Internetu każdej szkole w Polsce, co gwarantuje
wyrównanie dostępu do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia oraz zdobywanie
kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

Ograniczenie funkcjonowania szkoły z uwagi na COVID-19
MARZEC - SIERPIEŃ
1. Na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.):
wdrożono:
- Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych,
- Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania kl. I-III,
- Procedurę organizacji egzaminu uczniów kl. VIII,
- Procedurę organizacji zajęć rewalidacyjnych,
- Procedurę organizacji konsultacji z nauczycielami zajęć edukacyjnych i korzystania
z biblioteki.
Dyrektor zarządzeniem nr 6/2020 z dn. 25.03.2020 r. wprowadził szczegółowe zasady pracy
zdalnej, kształcenia na odległość oraz sposobów jego dokumentowania. Do pracy wdrożone
zostały narzędzia pozwalające na prowadzenie zajęć online (m.in.: Office 365a, w tym
Microsoft Teams, Messenger, Skype, WhatsApp). W okresie nauki zdalnej nauczyciele
korzystali z rekomendowanych przez MEN platform, portali internetowych, aplikacji,
zasobów, formularzy. Powstała bogata baza ww., która stanowiła pomoc dla każdego
nauczyciela. Utrzymana była ścisła współpraca ze wszystkimi rodzicami i uczniami.
Odbywały się zdalne zebrania RP, spotkania zespołów nauczycielskich, spotkania i rozmowy
z rodzicami, konsultacje dla uczniów i rodziców, pomoc w odrabianiu zadań, zajęcia ppp,
wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy. Uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadali
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odpowiedniego sprzętu, szkoła z własnych zasobów użyczyła tablety, laptopy, słuchawki oraz
laptopy otrzymane z programów rządowych Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +. Jeden uczeń
z programu GOPS-u otrzymał na własność sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.
W ten sposób każdy uczeń miał zapewnione warunki do nauki zdalnej co najmniej w stopniu
podstawowym. Na bieżąco prowadzona była dla rodziców, uczniów i nauczycieli wszelka
pomoc techniczna i merytoryczna w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i mobilnego,
korzystania z oprogramowania, aplikacji, platform i innych zasobów internetowych.
Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w kształcenie na odległość, jego wysoki poziom,
systematyczność zasługują na szczególne uznanie. Wprowadzone w szkole zasady i sposoby
pracy sprawdziły się, pozwoliły na realizację podstawy programowej i utrzymanie ciągłości
procesu dydaktyczno – wychowawczego. W szkole zrealizowane zostało zadanie z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a w jego ramach projekt „Uczę się w domu”.
Działania te wspierane były przez Akademię Trenerów Wspomagania Oświaty. Zasadniczym
celem w/w programu była poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu
wspomagania szkół/przedszkoli w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych,
natomiast
realizacja
projektu
„Uczę
się
w
domu”
wymianę
prac
plastycznych/fotograficznych/multimedialnych pomiędzy dziećmi z dwóch szkół –
w Strzelcach i Szkoły Podstawowej we Wrocławiu. Projekt został umieszczony na platformie
e-Twining.
Nauczyciele angażowali również uczniów do udziału w różnych zdalnych konkursach
i akcjach zewnętrznych oraz motywowali do podejmowania zdalnych inicjatyw dla
społeczności szkolnej.
W związku z koniecznością kształcenia na odległość dokonano zmian w Statucie szkoły
w WZO w zakresie sposobu weryfikacji wiedzy, oceniania z zajęć edukacyjnych i oceniania
zachowania oraz informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, uzyskanych przez
niego ocenach bieżących i śródrocznych.
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WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ
2. We wrześniu, dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, uczniów i pracowników,
opracowano i wdrożono Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. K. K.
Baczyńskiego w Strzelcach w związku z wystąpieniem epidemii, w których w sposób
szczegółowy ustalono zasady organizacji i przebieg zajęć stacjonarnych.
Po ogłoszeniu kolejnego ograniczenia funkcjonowania szkoły w październiku oraz
konieczności powrotu do zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
ustalono zasady połączeń online, korzystania z dodatkowego osprzętowania (kamery,
dźwięk), zgłaszania awarii i trudności technicznych. Z uwagi na konieczność stałego
utrzymywania kontaktu na linii rodzic – nauczyciel (e- dziennik), ustalono kanały przesyłania
informacji, zadań domowych, terminów sprawdzianów, zdalne spotkania z rodzicami,
konsultacje.
Dla podniesienia efektywności połączeń online oraz zapewnienia bezpośredniego kontaktu
każdego ucznia z nauczycielem w szkole wprowadzono jedno oprogramowanie Pakiet Office
365a, w tym Microsoft Teams dla wszystkich klas, umożliwiono rodzicom i uczniom
konsultacje techniczne.
W celu podniesienia kompetencji cyfrowych oraz poziomu umiejętności posługiwania się
w pełni zasobami Office 365a dla nauczycieli zorganizowano szkolenia „Nauczanie zdalne
na platformie Microsoft Teams”, „Cyfrowe narzędzia do weryfikacji wiedzy online”,
„Edukacja wczesnoszkolna w świecie online”, „Praca zdalna z dzieckiem ze specyficznymi
trudnościami w nauce”, z uczniami doskonalono korzystanie z Microsoft Teams.
W trosce o kondycję psychiczną uczniów w sytuacji izolacji społecznej umożliwiono
spotkania online / konsultacje z psychologiem szkolnym, pozostałą pomoc psychologiczno –
pedagogiczną prowadzono zgodnie z planem i potrzebami.
Dla utrzymania stałego łącza oraz zapewnienia sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej uczniom
oraz nauczycielom ponownie użyczono szkolne zasoby komputerowe. 16 nauczycieli
otrzymało w grudniu wsparcie finansowe na zakup sprzętu do prowadzenia kształcenia
na odległość.
Mimo ograniczenia funkcjonowania szkoły, sprawowano nadzór pedagogiczny,
przeprowadzono kontrolę w zakresie efektywnego i świadomego wykorzystywania
w dydaktyce narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość,
obserwowano pod kątem doboru metod i form kształcenia na odległość, doboru
wartościowych portali i stron edukacyjnych zdalne zajęcia, spotkania z rodzicami, zajęcia z
wychowawcami, konsultacje, monitorowano przestrzeganie przepisów bhp przez nauczycieli,
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, w sytuacji kształcenia na odległość.
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3. W związku z pandemią COVID-19 szkoła została wyposażona w: dyspenzer automatyczny
+ bezpłatne płyny do dezynfekcji rąk i maseczki (MEN); termometry; przyłbice, rękawice,
maski, fartuchy; środki do dezynfekcji; spryskiwacze do płynu dezynfekującego; osłony
PLEXI; maty do siedzenia.

Wyniki nauczania
Egzamin ósmoklasisty
W r. szk. 2019/2020 uczniowie klasy VIII przystąpili do egzaminu z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego. Klasa VIII była zespołem nielicznym (12 uczniów), w tym
1 uczeń został zwolniony z egzaminu przez dyrektora OKE z uwagi na stan zdrowia.
Diagnozy śródroczne oraz próbne egzaminy wykazywały niskie wyniki uczniów w zakresie
przedmiotów egzaminacyjnych. Każda diagnoza była analizowana na zespołach
przedmiotowych i zebraniach RP. Wyciągane były wnioski do dalszej pracy. Niewątpliwym
utrudnieniem stało się ograniczenie funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w związku
z COVID -19. Jednak podjęte przez szkołę działania, indywidualizacja pracy, liczne
konsultacje, zajęcia wyrównawcze oraz koła ponadprzedmiotowe, bezpośredni,
systematyczny kontakt z uczniami w okresie zawieszenia zajęć, zaangażowanie nauczycieli
i pedagogizacja rodziców przyniosły wymierne efekty w postaci wyników egzaminu.
Wyniki z języka polskiego i j. angielskiego plasują szkołę ponad wynikami gminnymi,
powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi (j. polski stanin 8 – bardzo wysoki, j. angielski
stanin 7 – wysoki wg skali staninowej średnich wyników szkół (w %) z egzaminu
ósmoklasisty w 2020 r.). Wyniki z matematyki, przedmiotu, który od lat stanowi najniższą
średnią uczniów w całym kraju, są wyższe od wyników gminnych.
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Ze wszystkich przedmiotów widać przyrost wiedzy i umiejętności uczniów w trakcie roku
szkolnego dowodzący skuteczności podejmowanych w szkole czynności poprawiających
efektywność kształcenia.

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku przedstawia poniższy wykres
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Certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”
Po dokonaniu oceny przez Komisję Konkursową w dn. 8 lipca 2020 r. sprawozdań
nadesłanych przez szkoły ubiegające się o certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”
w roku szkolnym 2019/2020, Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał szkole w Strzelcach
certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”.

Programy realizowane w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach
W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w roku 2020 prowadzono
szereg programów m.in.:
Projekty i programy zewnętrzne
- Sprawny Dolnoślązaczek - program sportowy dla kl. I – III;
- program sportowy SKS (do 11.03.);
- Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie – projekt
sportowy Ministerstwa Sportu i Turystyki (do 11.03.);
- Umiem pływać program Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- program antynikotynowy Bieg po zdrowie;
- program edukacji zdrowotnej dla kl.0-I Moje dziecko idzie do szkoły;
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- program dla szkół Mleko w szkole, Warzywa w szkole;
- Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice projekt ZIT;
- Narodowe czytanie;- Szkoła do hymnu;
- Szkoły czytające ogólnopolski program czytelniczy;
- Nawzajem sobie potrzebni – Edukacja do starości program powiatowy;
- BohaterOn – ogólnopolski projekt patriotyczny;
- Mały miś w świecie wielkiej literatury - ogólnopolski projekt edukacyjny;
- Gang Słodziaków - ogólnopolski projekt edukacyjny;
- Szkolne przygody Fajniaków - ogólnopolski projekt edukacyjny;
- Akademia Bezpiecznego Puchatka-- ogólnopolski projekt edukacyjny;
- Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka program ogólnopolski;
- Aniołkowe granie- - ogólnopolski projekt edukacyjny;
- Ratujemy i uczymy ratować - ogólnopolski projekt edukacyjny;
- Szkoła dbająca o bezpieczeństwo – odnawianie certyfikatu;
- Szkoła promująca zdrowie – proces przystąpienia;
- „Uczę się w domu” –projekt międzyszkolny;
- Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty;
- Akademia Tanecznego Wychowania;
- Magiczna moc bajek – Międzynarodowy Projekt Czytelniczy;
- Wyzwania Teodora - ogólnopolski projekt edukacyjny w przedszkolu;
- Kubusiowi przyjaciele natury - ogólnopolski ekologiczny projekt edukacyjny;
- Przyjaciele Zippiego – ogólnopolski program zdrowia psychicznego;
- CodeWeek – Europejski Tydzień Kodowania.
Projekty i programy wewnętrzne:
- Zdrowy tydzień kolorowy kl. II;
- Zdrowy każdy dzień- projekt kl. III;
- Grudzień miesiącem tabliczki mnożenia.- kl. III;
- Włącz się w języki –bądź online!;
- English is fu;
- Dni dobrego wychowania - Projekt wychowawczy w kl. II/ III;
- Omnibus klasy pierwszej;
- Programy adaptacyjne dla dzieci z oddz. przedszkol. i kl. I;
- A to historia! Projekt czytelniczy;
- Nasz patron, nasza szkoła;
- „Pomysłowi przedsiębiorcy / projektanci zespołowi projekt SZWU;
- Mój sukces – przedsięwzięcie kl. III;
- W świecie wartości – kl. IV – V;
- Program profilaktyki zdrowotnej w kl. I.
Akcje społeczne realizowane w ramach pracy SU i Rady Wolontariatu:
- szkolne akcje z inicjatywy SU (do 11.03.);
- zbiórka nakrętek dla chorego chłopca (do 11.03.);
- zbiórka słodyczy dla dzieci z hospicjum we Wrocławiu;
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- Książka dla WOŚP;
- Ciasto dla WOŚP;
- Gminny finał WOŚP;
- Misie ratownisie - ogólnopolska akcja pluszaki dla dzieci poszkodowanych
w wypadkach;
- spotkanie z dyrektorem WORD Wałbrzych;
- Narodowe Czytanie;
- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka;
- Europejski Tydzień Sportu;
- Sprzątanie świata;
- Dzień Papieski;
- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia;
- Europejski Dzień Języków promocja szkoły w Europie;
- Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy;
- Światowy Dzień Życzliwości i Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka;
- Święto szkoły;
- Dzień Pluszowego Misia;
- szkolne andrzejki;
- Mikołaj w szkole;
Akcje, uroczystości, przedsięwzięcia:
- muzyczne spotkania z artystami Filharmonii Sudeckiej (do 11.03.);
- wyjazdy na spektakle teatralne (przedszkole – VIII) (do 11.03.);
- spotkania z policjantami, pielęgniarką środowiskową i stomatologiem w przychodni AGAMED. (do 11.03.);
- Dzień Matki (zdalny);
- Dzień Ojca (zdalny);
- Dzień Dziecka (zdalny);
- Proszę Pani, niech Pani zobaczy, co dzieci znalazły w sieci, czyli o tym, jak dzieci uczą
dorosłych obsługi multimediów;
- Zdalny Talent Show;
- konkursy szkolnej biblioteki (zdalne);
- Tydzień Czytelniczy (zdalny);
- Wirtualny pokaz mody – kl. II;
- DZIEŃ SENIORA – jasełka spotkanie międzypokoleniowe;
- FERIE ZIMOWE – wyjazdy kino, GoJump, warsztaty mini naukowca;
Innowacje pedagogiczne:
- „Oto ja, czyli naukowe rozważania drugoklasisty / trzecioklasisty”
- Robotyka
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Najważniejsze sukcesy uczniów

zasięg
rejonowy,
powiatowy

Szkoła Podstawowa w Strzelcach
„Barwy niepodległości” – wyróżnienie;
Finał Jesiennych Biegów Przełajowych w Krzyżowej – II, V, VII miejsce
Konkurs o zasięgu rejonowym ogłoszonym przez Poseł M. K. Mrzygłocką
nt. sposobu uczczenia/obchodów Święta Niepodległości - nagroda
indywidualna i zbiorowa dla całej kl. III

zasięg
wojewódzki

Konkurs DZPK o/Wrocław „Zrób sobie park 3 D” – II miejsce
Konkurs DZPK literacki „Magia drzew” – III miejsce
Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Pegazik” - Zakwalifikowanie do etapu
powiatowego (odwołany z uwagi na COVID-19)

zasięg
VIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Polska jakiej nie znacie” - „Co w
ogólnopolski trawie piszczy?”- III miejsce w kat. uczniów kl. I-IV; wyróżnienie w tej
samej kategorii
Ogólnopolska kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 Wehikuł czasu –
czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności – 4 wyróżnienia;
Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” – nagroda
I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Prawa dziecka oczami dzieci –
Prawa dziecka wg Korczaka” – wyróżnienie
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V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesień w oczach
dziecka” - I miejsce w kategorii klas trzecich
Konkurs plastyczny w obszarze „Woda” w Ogólnopolskim projekcie
edukacyjnym „Szkolne przygody Fajniaków” - nagroda dla uczniów kl. II
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Inspir@cje wczesnoszkolne
W dniach 7-8 marca 2020r. dyrektor Joanna Mazanka i nauczycielka Joanna Kubicka
uczestniczyły w Warszawie, w ogólnopolskiej konferencji Inspir@cje wczesnoszkolne 2020.
Zaproszenie na to wydarzenie otrzymała Pani Joanna Kubicka, która w okresie od września
2019 r. do stycznia 2020 r. wzięła udział w programie wsparcia rozwoju zawodowego
i wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej realizowanym przez
Fundację Szkoła z Klasą oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Szkoła Ucząca Się”. Na konferencji
nauczycielka
zaprezentowała
swój
autorski
projekt
Dni
dobrego
wychowania/zachowania, którego głównym założeniem jest współpraca z różnymi
podmiotami, ale przede wszystkim z rodzicami uczniów w realizacji zadań z obszaru
wychowawczego. Przedstawiając prezentację pt. „Dobre wychowanie potrzebuje wielu
„nauczycieli”, bo jest wieloskładnikową sumą wzorców”, omówiła sposób realizacji tego
przedsięwzięcia. Jednak jak podkreślała sama prelegentka, jej wystąpienie miało przede
wszystkim na celu wypromowanie szkoły, w tym jej uczniów i ich rodziców w środowisku
ogólnopolskim.
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Stypendium Wójta Gminy
Wójt Gminy Marcinowice przyznał 9 uczniom Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego
w Strzelcach stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
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6.4 Szkoła Podstawowa w Marcinowicach

Wydatki wykonane w 2020 r.
Lp.
Nazwa placówki

1.

Wydatki wykonane w 2020 r.

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach

4 572 111,04 zł

W sierpniu 2020 szkoła wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla
zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. przyznano kwotę w wysokości 13741 zł.

Odziały przedszkolne
Do trzech oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Marcinowicach
uczęszczało (wg stanu na 31.12.2020r.)– 68 dzieci w tym: 19 dzieci trzyletnich, 10 dzieci
czteroletnich, 14 dzieci pięcioletnich, dzieci sześcioletnich
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Liczba uczniów ogółem (wg stanu na 31.12.2020r.)– 284 uczniów klas 1-8
Liczba oddziałów -18 (w tym 3 przedszkolne).
Klasy 1-3 – 111 uczniów
Klasy 4-8 – 173 uczniów

Stan zatrudnienia (kwalifikacje zawodowe wg stanu na 31.12.2020r.)
W szkole Podstawowej w Marcinowicach wg stanu na 31.12.2021r zatrudnionych jest
35 nauczycieli. 22 osoby posiada najwyższy stopień awansu zawodowego – stopień
nauczyciela dyplomowanego, co stanowi 63% ogółu nauczycieli, 6 nauczycieli posiada
stopień awansu nauczyciela mianowanego, co stanowi 17% ogółu zatrudnionych nauczycieli.
4 nauczycieli posiada stopień awansu nauczyciela kontraktowego, co stanowi 11 % ogółu
zatrudnionych nauczycieli, jest 3 nauczycieli stażystów, co stanowi 9 % ogółu zatrudnionych
nauczycieli.
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Liczba pracowników niepedagogicznych - 12
Dowozy szkolne:
− liczba dowożonych uczniów szkolnych - 438
− liczba uczniów niepełnosprawnych - 19
Koszt dowozów szkolnych 378 578,02 wraz z kosztami opiekunów dowozów
Baza oświatowa.
1. Szkoła Podstawowa w Marcinowicach posiada bardzo dobre warunki do realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
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W roku 2020 doposażono szkołę w różnego rodzaju potrzebne artykuły, akcesoria
komputerowe, dozowniki na płyny dezynfekujące, skrzynkę pocztowa, regały BHP, tabliczki
informacyjne, termometry bezdotykowe, przyłbice, głowicę do kosiarki, pasy do żaluzji
pionowych, rolety, artykuły gospodarcze, progi drzwiowe, maszynkę do wykrawania
ozdobników oraz do plakietek, rozdrabniacz gałęziowy, akumulator i łańcuch do pilarki,
stoły cateringowe, meble do sal lekcyjnych wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, wykładzinę do 3 sal lekcyjnych, baner tekstylny oraz rollbaner, granitową
tablicę pamiątkową, urządzenie wielofunkcyjne (kolor), głośnik przenośny AUDIO LG, 2
namioty rozkładane + ścianki boczne, stroje dla dzieci oraz artykuły tekstylne na organizacje
uroczystości szkolnych.
Zakupiono pomoce dydaktyczne do chemii, oddziałów przedszkolnych, dla psychologa
szkolnego oraz książki i lektury do biblioteki szkolnej.
2. Przeprowadzono remonty, naprawy m. in. dokonano wymiany lamp wewnętrznych
na hali sportowej, naprawy instalacji CO i systemu alarmowego, kominów starego budynku
szkoły, dachu hali sportowej, naprawy ścian w szatni hali sportowej, schodów ewakuacyjnych
zewnętrznych. Dokonano demontażu ogrodzenia na placu szkolnym, naprawy balkonu
i wymiany rynny przy wejściu głównym. Odnowiono korytarze i łącznik w nowej części
szkoły oraz 2 sale lekcyjne i korytarz w budynku starej szkoły. Wykonano ścianki działowe
i wymieniono drzwi do gabinetu wicedyrektora i sal komputerowych.
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Szkolenia
Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni uczestniczyli w wielu szkoleniach,
które dotyczyły następującej tematyki: BHP – Pierwsza pomoc przedmedyczna, Rozliczanie
godzin nauczycieli, Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Nadzór
pedagogiczny, Plan Nadzoru Pedagogicznego, Warsztaty plastyczne, Wychowanie fizyczne
w czasach zdalnego nauczania, Rozwijamy zdolności twórcze dziecka cz.1, cz.2, Inspektor
Pracy. W ramach projektu Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice
nauczyciele doskonali umiejętności i kompetencje zawodowe na szkoleniach:
- Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych (20h),
- wykorzystywanie metod eksperymentu w dydaktyce dla nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych (20h),
- Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego w tym mobilnego, zakupionego
do szkół w ramach wsparcia EFS (20h),
- Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (20h),
- Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych
stworzonych dzięki EFS (20h).
Wyniki nauczania
Do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w roku szkolnym 2019/2020
48 uczniów z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka
obcego nowożytnego.
Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2020 przedstawia poniższy wykres

Sukcesy uczniów.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu konkursach o zasięgu gminnym
powiatowym, wojewódzkim, zdobywając nagrody i awanse do kolejnych etapów. Wśród
nich:
− 2 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Okiem artysty – Vincent
van Gogh“,
− awans do etapu wojewódzkiego konkursu PEGAZIK,
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− udział w etapie powiatowym konkursu zDOLNY ŚLĄZAK 2019/2020 6 uczniów
(historia, j. polski, geografia, j. angielski, j. niemiecki, chemia, biologia),
− Kwalifikacje do powiatowego etapu konkursu zDOLNY ŚLĄZAK 2020/2021
3 uczniów (j. polski, angielski, historia, geografia)
− 2 nagrody w Konkursie Plastycznym "Kartka świąteczna Boże Narodzenie - Nowy
Rok” organizowanym przez MDK w Świdnicy.
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Stypendium Wójta Gminy
Wójt Gminy Marcinowice przyznał 23 uczniom Szkoły Podstawowej w Marcinowicach
stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Programy realizowane w Szkole Podstawowej w Marcinowicach
W Szkole Podstawowej w Marcinowicach w roku 2020 ramach inicjatyw dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych oraz profilaktycznych realizowano następujące programy,
i projekty:
- Rozwijamy Kompetencje Kluczowe w Gminie Marcinowice,
- OSE, Kompleksowy Program Wspomagania Dolnośląskich Szkół,
- Akademia Bezpiecznego Puchatka,
- Program Mleko w Szkole, Program Owoce i Warzywa(zawieszone na okres nauki zdalnej),
- Umiem Pływać,
- Sprawny Dolnoślązaczek,
- SKS- Szkolny Klub Sportowy,
- Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt. "Lekturki spod chmurki",
- Ogólnopolski projekt "Zabawa sztuką" ,
- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Kreatywny Przedszkolak Kreatywne Dziecko",
- Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”,
- „Mała książka – wielki człowiek” wyprawki czytelnicze w ramach kampanii dla
pierwszoklasistów
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Konkursy i przedsięwzięcia.
W szkole zorganizowano szereg konkursów i przedsięwzięć, wśród nich:
− XIX Festiwal Piosenki Polskiej, Drzwi Otwarte,
− Spotkania z Astronomią,
− Ogólnoszkolna Akcja Czytamy Andersena,
− Nocne Czytanie,
− wystawa w kościele pw. św. Wawrzyńca w Śmiałowicach z okazji jubileuszowego
XX Dnia Papieskiego,
− Pasowanie na Ucznia i Przedszkolaka,
− Dzień Drzewa,
− Dzień Gier Planszowych,
− konkurs recytatorski "Wesoła Kokoszka",
− lekcję on-line w Zamku Królewskim w Warszawie,
− Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Czytanie z Mikołajem.
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Akcje, uroczystości, przedsięwzięcia
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu akcjach ogólnopolskich m.in pod
patronatem MEN i Prezydenta RP oraz IPN, m.im.
− Narodowe Czytanie, #BarwyWspólne,
− Niepodległa, #Mojaflaga, Wywieś Flagę!,
− Szkoła Pamięta, Szkoła do Hymnu!,
− Razem Na Święta,
− Serce dla Medyka,
− Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
− Noc Bibliotek 2020,
− Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek,
− Światowy Dzień Pluszowego Misia,
− Dzień Przedszkolaka,
− Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek,
− X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia,
− Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
akcje charytatywne:
− Kredkobranie,
− Cegiełka dla Justyny,
− Biało Niebieski Mikołaj.
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Nadanie imienia szkole.
W roku 2020 nasza szkoła dokonała wyboru patrona szkoły. W związku z tym
realizowane są zadania związane z nadaniem imienia szkole. Przeprowadzono dwie tury
wyborów 6 lutego i 27 lutego 2020r, W wyborach brali udział; uczniowie, rodzice,
nauczyciele. Zdalnie przeprowadzono konkurs na nowe LOGO szkoły, autorką zwycięskiego
projektu jest Oliwia Cybruch uczennica. Złożono wniosek wraz z uzasadnieniem do Wójta i
Rady Gminy Marcinowice o nadanie placówce imienia Lotników Polskich Uzyskano zgodę
MON na użycie Szachownicy Lotniczej w logo oraz muralu szkoły, zrealizowano zamówienie
sztandaru szkoły, opracowano projekt muralu, uzyskano zgodę właściciela na realizację oraz
zakupiono materiały na jego wykonanie. Dokonano zakupu materiałów potrzebnych do
dekoracji, materiałów promocyjnych oraz innych niezbędnych do organizacji uroczystości.
Zrealizowano zamówienie granitowej tablicy pamiątkowej, tablicy urzędowej, nowego logo
i pieczęci.

Ograniczenie funkcjonowania szkoły z uwagi na COVID-19
Od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono
stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
85

Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2020r.

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.):
wdrożono:
− Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych,
− Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania kl. I-III,
− Procedurę organizacji egzaminu uczniów kl. VIII,
− Procedurę organizacji zajęć rewalidacyjnych,
− Procedurę organizacji konsultacji z nauczycielami zajęć edukacyjnych i korzystania
z biblioteki.
− Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej W Marcinowicach
w związku z wystąpieniem epidemii
Opracowano i wdrożono Regulamin Nauczania Zdalnego.
Do pracy wdrożone zostały narzędzia pozwalające na prowadzenie zajęć online
(m.in.:, Cisco Webex Meetings, Messenger, Discord, Skype, WhatsApp). W okresie nauki
zdalnej nauczyciele korzystali z rekomendowanych przez MEN platform, portali
internetowych, aplikacji, zasobów, formularzy. Utrzymana była ścisła współpraca z rodzicami
i uczniami
Od października 2020 zajęcia zdalne prowadzono za pomocą Office 365, platformy
Microsoft Teams zintegrowanej z dziennikiem elektronicznym.
Nauczyciele korzystali z rekomendowanych przez MEN platform, portali internetowych.
Zdalnie odbywały się zebrania rady pedagogicznej, spotkania zespołów nauczycielskich,
spotkania z rodzicami. Zorganizowano pomoc w odrabianiu zadań oraz zajęcia w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zapewniono wsparcie pedagoga, psychologa.
Na bieżąco prowadzona była dla rodziców, uczniów i nauczycieli pomoc techniczna
i merytoryczna w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, korzystania z oprogramowania,
aplikacji, platform i innych zasobów internetowych. Umożliwiono wypożyczenie sprzętu do
nauki zdalnej uczniom. Wypożyczono 25 laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła”
„Zdalna +” oraz 7 laptopów szkolnych
28 nauczycieli otrzymało w grudniu wsparcie finansowe na zakup sprzętu do prowadzenia
kształcenia na odległość.
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Od czasu wprowadzenia w szkołach nauki zdalnej, wiele uroczystości, akcji
i konkursów odbyło się online.
W związku z pandemią COVID-19 szkoła została wyposażona w: dyspenser
automatyczny + bezpłatne płyny do dezynfekcji rąk i maseczki (MEN); termometry;
przyłbice, rękawice, maski, fartuchy; środki do dezynfekcji; spryskiwacze do płynu
dezynfekującego; osłony PLEXI; maty do siedzenia. Na terenie szkoły wydzielono
izolatorium.
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7. Kultura i czytelnictwo
7.1 Działalność Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach to jednostka, która powstała
1 stycznia 2020 roku z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach i Gminnej
Biblioteki w Marcinowicach z siedzibą w Wirach. Centrum Kultury w 2020 roku zatrudniło
4 osoby na pełen etat oraz 16 gospodarzy świetlic na umowę zlecenie. W okresie zimowym
koordynowano pracą 16 instruktorów na świetlicach zatrudnionych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zależności od potrzeb zatrudnia się na umowę
zlecenia lub umowę o dzieło osoby do obsługi imprez artystycznych i prowadzenia zajęć
merytorycznych. W 2020 roku na umowę zlecenie w Centrum Kulturalno – Bibliotecznym
w Marcinowicach zatrudniono 25 osób.
7.1.1 Zespoły:
- Zespół Akacjowe Śpiewule
Działalność zespołu Akacjowe Śpiewule w pierwszej połowie 2020 r. została znacznie
ograniczona przez pandemię COVID-19. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego, próby zespołu zostały wstrzymane do odwołania. Ze względu na brak
szczegółowych wytycznych dotyczących organizacji wydarzeń, odwołane zostało wydarzenie
„Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą”.
- Dziecięce zespoły taneczne
Zajęcia regularnie odbywały się w Szkole Podstawowej w Marcinowicach oraz w Szkole
Podstawowej w Strzelcach. Zajęcia prowadziła instruktorka Zumby oraz instruktorka tańca
nowoczesnego. Efektem prowadzonych zajęć są cztery zespoły taneczne, które regularnie
występują podczas uroczystości organizowanych na terenie gminy Marcinowice. W związku
z pandemią COVID-19, zajęcia odbywały się do końca lutego 2020 r.
7.1.2 Świetlice wiejskie:
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach nadzorowało i koordynowało pracę
szesnastu świetlic działających na terenie gminy Marcinowice. W ramach działań świetlic
miały miejsce następujące przedsięwzięcia:

-

Warsztaty naukowe w 14 miejscowościach
Dokumentacja bieżącej działalności świetlic w kronikach
„Świetlicowy Talent Show”

7.1.3 Organizacja i współpraca z radami sołeckimi, placówkami oświatowymi,
stowarzyszeniami przy organizacji wydarzeń:
-

Orszak Trzech Króli Ziemi Świdnickiej
28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
II Nocny Turniej o Puchar Wójta Gminy Marcinowice
II Gminne Dyktando o Złote Pióro Wójta Gminy Marcinowice
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- XXVII Konkurs Recytatorski „Pegazik”
- Gminne uroczystości dożynkowe w Goli Świdnickiej
- Współorganizacja Dni Seniora i spotkań opłatkowych w 9 miejscowościach.
- Współorganizacja zabaw karnawałowych w 12 miejscowościach.
7.1.4. Działania w dobie pandemii COVID-19
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach włączyło się w działania związane
z pandemią COVI-19, wspierając tym samym Gminę Marcinowice. Do głównych działań
można zaliczyć:
- Koordynowanie prac związanych z szyciem maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy
Marcinowice i ich dystrybucją. Wspólnie z pracownikami urzędu gminy i mieszkańcami
uszyto ponad 5 tysięcy sztuk maseczek.
- Pomoc w kampanii informacyjnej dotyczącej COVID-19 – materiały na stronę internetową,
portale społecznościowe, do sklepów firm i mieszkańców gminy.
- Stały udział dyrektora Centrum Kultury w Zespole Zarządzania Kryzysowego powołanym
przez wójta gminy Marcinowice.
7.2 Działalność Bibliotek
W strukturach Centrum Kulturalno-Bibliotecznego działa Biblioteka Publiczna w Wirach
oraz Filia Biblioteki w Szczepanowie, które zaspokajają potrzeby czytelnicze mieszkańców
gminy Marcinowice. Biblioteki gromadziły, opracowywały i udostępniały materiały
biblioteczne, promowały czytelnictwo, upowszechniały wiedzę i naukę.
7.2.1 Zbiory biblioteczne
Biblioteka gromadzi księgozbiór dla wszystkich grup czytelników ze wszystkich dziedzin
wiedzy, w stopniu zapewniającym czytelnikom dostęp do szerokiego zakresu tematycznego.
Podstawowym źródłem powiększania księgozbioru jest zakup książek z budżetu biblioteki,
którego źródłem jest dotacja podmiotowa organizatora. Biblioteka corocznie pozyskuje środki
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Biblioteki Narodowej: Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Księgozbiór wzbogacany jest także darami
od czytelników.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku księgozbiór biblioteki liczył 17 941 woluminów. W 2020 roku
do zbiorów dołączono 600 woluminów, w tym: 378 woluminów literatury pięknej dla
dorosłych, 186 pozycji literatury dla dzieci oraz 36 książek popularnonaukowych.
Uzupełnieniem zbiorów bibliotecznych są czasopisma. W roku 2020 dostępnych było 14
tytułów. Książki i czasopisma dobierane są pod kątem zainteresowania czytelników oraz
zapotrzebowania edukacyjnego dzieci i młodzieży a także realnymi możliwościami
finansowymi biblioteki. Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w
2020 roku wyniosła 76,2.
Przyłączone nabytki w obrębie poszczególnych rodzajów literatury przedstawia wykres.
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7.2.2 Użytkownicy biblioteki i udostępnienie zbiorów
Użytkownikami biblioteki są zarejestrowani czytelnicy w danym roku oraz inne osoby
odwiedzające: korzystające na miejscu z księgozbioru i czasopism oraz stanowisk
komputerowych. W ciągu roku liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła 4066, aktywnych było
336 czytelników, wypożyczono 11 481 książek i 565 egzemplarzy czasopism.
Liczba wypożyczeń w obrębie poszczególnych rodzajów literatury obrazuje wykres.
Literatura piękna dla dorosłych: 8123; literatura dla dzieci i młodzieży: 2813, literatura
popularnonaukowa: 545.
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Największą grupę czytelników biblioteki stanowią dzieci do lat 15 (99) oraz czytelnicy w
przekroju wiekowym od lat 25-44 (74), a najniższą stanowią osoby od lat 20 do 24 (26).
Aktywność czytelników biblioteki obrazuje wykres.

W przedziale według zajęcia, największą grupę czytelników stanowią osoby uczące się
(125), następną grupą są emeryci, renciści i osoby niezatrudnione (108), a kolejną osoby
pracujące (103).
Strukturę zawodowa czytelników biblioteki obrazuje wykres.

7.2.3 Elektroniczny system biblioteczny
Od początku roku 2020 trwa tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego biblioteki
w Wirach i Szczepanowie. Bibliotekarze pracują na systemie MAK+ rekomendowanym przez
Krajową Radę Biblioteczną. Pod koniec roku 2020 w obu bibliotekach skatalogowanych jest
już ponad 14 tysięcy egzemplarzy.
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7.2.4 Źródła finansowania
Podstawowym źródłem finansowania Centrum Kulturalno-Bibliotecznego była dotacja
organizatora.
Źródła finansowania w 2020 roku przedstawia tabela.
Przychody
Dotacja
Dotacje z
Przychody
brutto
Darowizny
organizatora
MKiDN
własne
w zł
489353,43 zł

437972,71 zł

49537,56 zł
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8. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo.
8.1 Ochrona zdrowia.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2020 został
przyjęty przez Radę Gminy Marcinowice Uchwałą nr XVIII/90/19 w dniu 20 grudnia 2019.
W ramach programu realizowano zadania własne gminy wynikające z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Na realizację zadań ujętych w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień zaplanowano środki finansowe w wysokości 124223,23 zł. Wydatkowano kwotę
81790,10 zł, z tego kwotę 1289,56 zł wydatkowano na narkomanię.
Gmina od wielu lat prowadzi szereg inicjatyw mających na celu zapobieganie negatywnym
zjawiskom alkoholizmu i narkomanii oraz innym uzależnieniom.
Podejmowane działania adresowane są do całej społeczności gminnej: dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych poprzez:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem:
- Kontynuacja działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu
i substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz doświadczających przemocy
domowej. W okresie od 1 stycznia do 30 grudnia 2020 roku do Punktu zgłosiło się 36
osób, przeprowadzono ogółem 148 sesji terapeutycznych. Główne działania terapeuty
to diagnozowanie zgłaszających się osób oraz motywowanie do podjęcia
profesjonalnego leczenia odwykowego. Czterem osobom udzielono pomocy w
szybkim uzyskaniu miejsca w stacjonarnej placówce leczenia uzależnień, cztery osoby
skierowano na detoksykację do szpitala, sześć osób zmotywowano do podjęcia
leczenia w trybie niestacjonarnym – terapia w poradni. W przypadku jednej osoby
prowadzone były działania terapeutyczne dotyczące utrzymania abstynencji i podjęcia
terapii od narkotyków. W pięciu przypadkach prowadzone były sesje edukacyjnowspierające w obszarze współuzależnienia i wychowywania się w rodzinie z
problemem alkoholowym. Punkt Konsultacyjny jest czynny w Urzędzie Gminy w
Marcinowicach w każdy poniedziałek przez cztery godziny - od 15.00 do 19.00.
Funkcjonowanie Punktu jest zgodne z Narodowym Programem Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narodowym Programem Zdrowia na lata
2016 - 2020 oraz z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Na realizację tego zadania wydano kwotę 10250,00 zł.
- Współpraca z Poradnią dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Świdnicy
oraz z Zakładem Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze.
- Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, które udzielało
wsparcie w zakresie poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego,
prawnego, psycho-edukacyjnego dla ofiar przemocy oraz poradnictwo specjalistyczne
dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych.
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2. Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz inne uzależnienia,
przemoc w rodzinie:
1.Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej, który realizuje cele zawarte w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
przyjętym Uchwałą nr XXXIX/249/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gminy Marcinowice na lata 2017 – 2023. W 2020 roku Zespół odbył 4 posiedzenia. Zostało
powołanych 22 Grupy Robocze ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyły 47
posiedzeń. W 2020 r. zamknięto 16 Niebieskich Kart oraz prowadzono 22 procedury
"Niebieskiej Karty" z 2020 r. i 7 z 2019 r. Zasadnicza różnica między zespołem a grupą
roboczą polega na tym, że zespół określa główne kierunki działań w obszarze
przeciwdziałania przemocy, wypracowuje modele i zasady współpracy, a grupy robocze,
opracowując i realizując indywidualny plan pomocy, monitorują sytuację konkretnej rodziny.
Ofiarom przemocy udzielono pomocy poprzez realizację procedury Niebieskich Kart,
poradnictwo prawne, rodzinne, psychologiczne, kierowanie wniosków do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prokuratury, Sądu Rejonowego w Świdnicy,
motywowanie do podjęcia rozmowy z terapeutą ds. uzależnień oraz podjęcia terapii dla
współuzależnionych oraz poprzez monitoring środowiska przez Policję i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz kuratorów sądowych.
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach,
której celem jest:
- przeprowadzenie
rozmów motywujących do podjęcia terapii lub leczenia
odwykowego z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz z członkami ich rodzin,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- kierowanie osób na badanie diagnostyczne w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu.
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów w związku ze
złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Komisja w 2020 roku wystosowała 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Świdnicy o
zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Skierowała 8 osób do Punktu
Konsultacyjnego w celu dokonania diagnozy zgłaszających się osób oraz
motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w stacjonarnym lub otwartym
zakładzie lecznictwa odwykowego.
W dalszym ciągu, część dorosłych mieszkańców gminy, nie dostrzega negatywnych
skutków problemu społecznego jakim jest uzależnienie od alkoholu. Osoby dorosłe
niechętnie poddają się terapii i dobrowolnemu leczeniu odwykowemu.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych:
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•

•

•

Współpraca z rodzicami i nauczycielami ze szkół podstawowych gminy Marcinowice w
zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, zażywania narkotyków oraz tzw. dopalaczy,
uzależnienia od komputera i internetu.
Współpraca ze szkołami podstawowymi w zakresie finansowania zajęć profilaktycznoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotyczących skutków używania, nadużywania i
uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy, komputera i internetu,
rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w środowisku rówieśniczym.
Edukacją objęto uczniów klas I do VIII szkoły podstawowej. Na realizację tego zadania w
2020 roku wydano kwotę 2700,00 zł.,
W szkołach podstawowych naszej gminy była prowadzona profilaktyka uniwersalna,
ukierunkowana na całą populację. Każda szkoła posiadała szkolny program wychowawczy,
uwzględniający działania z zakresu profilaktyki. W ramach tej profilaktyki podejmowane były
różne działania, których celem była promocja zdrowego stylu życia, ograniczenie zjawiska
przemocy, opóźnienie wieku inicjacji sięgania po substancje psychoaktywne, redukcja zasięgu
zachowań ryzykownych, zorganizowano m.in.:

-

kl. V -program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie" (21 uczniów+
rodzice) opracowanego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy
z ekspertami;

-

zagadnienia w ramach realizacji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł kl. V- VIII ( 79 uczniów);
Akademia Puchatka kl. I (19 uczniów);
program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować” w kl. I- III oraz VII-VIII (66 uczniów);

-

program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” w kl. 0 i I opracowany przez
pracowników Sanepid (31 uczniów);
program zwiększający aktywność fizyczną wśród dzieci „Szkolny Klub Sportowy” kl. VVII (18 uczniów);
program edukacyjny „Akademia uwielbiam podnoszący wiedzę z zakresu podstaw
zdrowego stylu życia oraz potrzeb różnicowania produktów w codziennej diecie oraz
właściwego komponowania posiłków” kl. V-VI (50 uczniów);
program edukacyjny „Umiem pływać” kl. I (15 uczniów);
program „Sprawny Dolnoślązaczek” finansowany przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki w kl. I -III (39 uczniów);
zajęcia z trenerem ds. uzależnień p. M. Krzosą (ze względu na pandemię odbyło się kilka
lekcji);
konkurs plastyczny „stwórz własnego mema i zdemaskuj dopalacze” w kl. 7-8.
przeprowadzony przez psychologa szkolnego;
warsztaty z psychologiem szkoły działania mediacyjne pomiędzy rodzeństwem oddział 0
– zajęcia rozwijające myślenie twórcze, zajęcia relaksacyjne, ćwiczenia aktywizujące
pracę obu półkul mózgowych;
prezentacja filmu profilaktycznego wraz z dyskusją na temat filmu – z wybranymi
uczniami, zajęcia profilaktyczne w kl. 8a – seksting i granice własnej prywatności;

-

-

-
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-

w kl. 3a-warsztaty ukierunkowane na rozwiązanie trudności w klasie – przeciwdziałanie
etykietowaniu;
w kl.6a – zajęcia profilaktyczne, pt. jak radzić sobie z dokuczaniem;
pogadanki w kl. 6b – pomoc w rozwiązaniu konfliktów rówieśniczych;
przeciwdziałanie wykluczeniu, pogadanki w kl. 6a – pomoc w rozwiązaniu konfliktów
rówieśniczych;

•

Na koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja Programu WychowawczoProfilaktycznego (przeprowadzane są ankiety nt. pojawiających się zagrożeń, czynników
ryzyka, czynników chroniących przed zagrożeniami) i ewentualne nowe problemy,
zostają ujęte w tym programie i są realizowane w następnym roku szkolnym. Wówczas
wprowadzane są tematyki problemowości w godzinach wychowawczych i realizowane są
przez wychowawców, pedagoga i psychologa.
• Współpraca z Radami Sołeckimi w zakresie dofinansowania świetlic oraz organizacji
i prowadzenia 16 świetlic środowiskowych z programem opiekuńczo – wychowawczym
realizowanym przez instruktorów w okresie: styczeń, luty, marzec 2020 r. (na to zadanie
przekazano kwotę: 31950,00 zł na zatrudnienie instruktorów oraz kwotę 562,97 zł na
wyposażenie świetlic oraz dofinansowanie organizacji zabaw).
• W ramach współpracy z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Marcinowicach wydano
kwotę 5800,00 zł. na finansowanie warsztatów oraz animatora na zabawach
karnawałowych w ramach zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży a także zakupiono
książki profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci do bibliotek o wartości 1289,56 zł.
• Ponadto wspomagano działalność instytucji i stowarzyszeń, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych (corocznie Gmina ogłasza konkurs ofertowy na realizację
zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Krzewinie Trzeźwości w Rodzinie „Jasny
Horyzont” w Mysłakowie, które otrzymało dotację w kwocie 6 tyś. zł.)
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, przy
współpracy z placówkami oświaty, Posterunkiem Policji, GOPS-em realizowano kampanie
społeczne:
Zachowaj Trzeźwy Umysł”, to kampania pozytywna i pomysłowa, stawiająca na wyraźny i
optymistyczny przekaz nt. uzależnień i różnych zagrożeń, nie straszy i nie gani, ale uczy
młodych ludzi, jak być silniejszym, szczęśliwszym i bardziej świadomym zagrożeń. To
kampania, której oczekują uczniowie i nauczyciele: nie nudzi ale angażuje
i bawi. Celem
kampanii było propagowanie nowoczesnej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży
szkolnej. Podstawą akcji był kompleksowy pakiet materiałów edukacyjno – profilaktycznych,
zawierający głównie ćwiczenia i niebanalne zadania, przynoszące dużo lepsze efekty
profilaktyczne i o wiele większe korzyści edukacyjne. Część
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8.2 Porządek Publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa
i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu
przeciwpowodziowego.
Uprawnienia władz lokalnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w
większości przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. Gmina
wspiera także działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne – Komenda
Powiatowa Policji oraz bezpieczeństwo pożarowe i przeciwpowodziowe - Ochotnicza Straż
Pożarna i Powiatowa Straż Pożarna.
Podmiotami zapewniającymi siły do prowadzenia działań ratowniczych na obszarze Gminy
Marcinowice (zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia) są
jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. ochotnicze straże pożarne. OSP są stowarzyszeniami,
zarejestrowane w KRS i posiadają osobowość prawną. Działają one na mocy ustawy „prawo
o stowarzyszeniach”, ustawy „ o ochronie przeciwpożarowej ”, a także na podstawie
własnego statutu. Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP z liczbą 96 strażaków. Trzy
jednostki OSP (Marcinowice, Zebrzydów i Tworzyjanów) są włączone do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co oznacza, że w razie potrzeby mogą uczestniczyć w
akcjach ratowniczych na terenie całego kraju. Trzy jednostki OSP, poza KSRG, działają w
miejscowościach: Mysłaków, Strzelce i Śmiałowice.
Ilość zdarzeń na ternie Gminy Marcinowice oraz poza Gminą w roku 2020:
Pożary
75

Miejscowe
Zagrożenia
105

Alarm fałszywy
6

Ogółem na terenie
Gminy Marcinowice
175

Poza terenem Gminy
Marcinowice
5

Ilość zdarzeń na ternie Gminy
Marcinowice oraz poza Gminą w roku
2020
[]
2,86%

[]
97,14%

Ogółem na terenie Gmny Marcinowice
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Ilość podjętych działań ratowniczo-gaśniczych przez poszczególne OSP Gminy Marcinowice
w roku 2020:

DZIAŁANIA RATOWNICZO-GAŚNICZE OSP W 2020 R.
Mysłaków
2%

Śmiałowice
3%

[]
16%

Marcinowice
22%

[]
20%

Zebrzydów
36%

Jednostka OSP

Pożary

Marcinowice
Zebrzydów
Strzelce
Tworzyjanów
Mysłaków
Śmiałowice

15
34
11
11
3
1

Miejscowe
Zagrożenia
27
38
21
29
1
9

Alarm fałszywy Razem
2
2
2
0
0
0

44
74
34
40
4
10

Zużycie wody przez OSP do celów pożarowych na gminie Marcinowice wyniosło: 236000
litrów.
Wszystkie jednostki OSP są wyposażone w pojazdy pożarnicze przygotowane do działań
ratowniczo - gaśniczych.
Jednostka OSP
Marcinowice
Zebrzydów
Tworzyjanów

Strzelce

Rodzaj pojazdu, rok produkcji
Mercedes BENZ ATEGO 1429AF, 2011 r
Volvo 2020 r.
Mercedes BENZ ATEGO 1329AF, 2013 r.
Jelcz 004, 1984 r.
Iveco Magirus 120, 1993 r.
Ford Transit 350 L2 TREND, 2017 r.
Volvo FL 4x4 2020 r.
Mercedes Atego, 2000 r.
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Mysłaków

Lublin, 1999 r.

Śmiałowice

Ford FT 100L TD, 1995 r.

Najważniejsze inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego zrealizowane
w 2020 roku.
Krótki opis

Lp.

Nazwa zadania

1

Remont
remizy Tworzyjanów
strażackiej
Zakup
nowego Tworzyjanów
samochodu
strażackiego.

2

Lokalizacja

Remont remizy OSP w Tworzyjanowie.

Kwota
[PLN]
Nowa wentylacja i instalacja 56580,00
Elewacja remizy
30400,00
Zakupiono nowy samochód 796917,00
marki Volvo dla jednostki
OSP w Tworzyjanowie.

Samochód strażacki dla OSP w Tworzyjanowie

Całkowita kwota zakupu samochodu wyniosła 796 917 zł, sfinansowana została ze
środków:
• Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK”, która pokryła
koszty dodatkowego wyposażenia w kwocie 5 000 zł
•

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 285 000 zł

•

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 275 000 zł

•

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
100 000 zł

•

Budżetu Gminy Marcinowice – 136 917 zł

3. Podczas wyborów prezydenckich Gmina Marcinowice osiągnęła najwyższą
frekwencję 70,30% z ponad 40 gmin w dawnym województwie wałbrzyskim tym samym
wygrała „Bitwę o wozy”.
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Dzięki obywatelskiej postawie mieszkańców, gmina Marcinowice zyskała
nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki VOLVO o wartości 799.992,00
zł
Samochód sfinansowany dzięki:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 400.000,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 399.992,00 zł
Pojazd ten trafił do jednostki OSP w Marcinowicach.

Samochód strażacki dla OSP w Marcinowicach

4. Remont remizy strażackiej w Zebrzydowie (elewacja budynku, nowy rynny i
parapety). Sfinansowane dzięki:
- 9000,00 zł – MSWiA
- 9100,00 zł – Gmina Marcinowice
5. Remont remizy strażackiej OSP Mysłaków –(elewacja budynku)
Kwota zadania: 49.999,50 zł

Remont remizy OSP Zebrzydów

Remont remizy OSP Mysłaków

Każdy strażak, który uczestniczy w działaniu ratowniczym czy szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.
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Wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy Marcinowice w drodze uchwały. W 2020 roku
ekwiwalent pieniężny za 1 godzinę czynną akcji wynosił od 24,66 zł do 26,66 zł, za 1
godzinę szkolenia 9,86 zł.
Za udział strażaków w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach wypłacono
kwotę 27384,80 zł.
Pozyskane środki finansowe z zewnątrz na ochronę przeciwpożarową:
1. W ramach programu „Mały Strażak” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach otrzymała
dofinansowanie do zakupu sprzętu , wyposażenia i środków ochrony indywidualnej w
wysokości 18015,00 zł. Łączna kwota zadania wyniosła 25735,75 zł., w tym dotacja
celowa Gminy Marcinowice 7720,72,00 zł.
Równocześnie z tego samego programu Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach
otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzętu hydraulicznego służącego do
prowadzenia akcji ratowniczych w wysokości 20000.00 zł. Łączna kwota zadania
wyniosła 29208,81 zł, w tym dotacja celowa Gminy Marcinowice 9208,81 zł.
2. Dotacje z Komendy Głównej Pańatwowej Straży Pożarnej dla jednostek OSP
wchodzącej w skład KSRG:
• OSP Mrcinowice – 5130,00 zł ( zakupiono mundur, buty, rękawice)
• OSP Twozyjanów – 5000,00 zł zakup ochrony osobistej (zakupiono 4 hełmy),
3. Ponadto jednostki OSP z Gminy Marcinowice otrzymały z MSWiA następujące
dotacje:
• OSP Zebrzydów – 9000,00 zł ( remont remizy)
• OSP Strzelce – 3500,00 zł ( zakup węży, malowanie remizy)
• OSP Śmiałowice – 1200,00 zł (zakup butów specjalnych).

Łącznie w 2020 r. pozyskano dla OSP dotację w kwocie 1.526.837,00 zł. Było to możliwe
dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków oraz pracowników Urzędu Gminy.
Wydatki poniesione na ochronę przeciwpożarową w 2020 roku wyniosły 500288,82 zł.

Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego należą do podstawowych zadań własnych gminy.
Do realizacji tych zadań powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Szefem Zespołu jest Wójt Gminy a jego członkami są pracownicy Urzędu Gminy,
członkowie Stowarzyszeń oraz kierownicy instytucji i zakładów.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Marcinowicach w 2020 roku uczestniczył
w akcji usuwania skutków nawałnicy oraz powodzi a także zajmował się wszystkimi
sprawami związanymi z epidemią koronawirusa.
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System ostrzegania i alarmowania
W skład systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Marcinowice wchodzą syreny
alarmowe:
• Marcinowice budynek remizy – syrena elektryczna,
• Mysłaków budynek remizy – syrena elektryczna,
• Strzelce budynek remizy – syrena elektryczna,
• Śmiałowice przy budynku remizy – syrena elektryczna,
• Tworzyjanów przy budynku remizy – syrena elektryczna,
• Zebrzydów przy budynku remizy – syrena elektryczna.
Monitoring
Na terenie Gminy Marcinowice funkcjonuje monitoring:
• Gola Świdnicka – 4 kamery
• Orlik Wirki – 3 kamery
• Orlik Szczepanów – 4 kamery
• Wiry 2 kamery
• Gruszów – 2 kamery
• Marcinowice – 3 kamery
• Kątki – 3 kamery
• Białą – 2 kamery
• Urząd Gminy – 2 kamery
Wyposażenie i utrzymanie Gminnego magazynu przeciwpowodziowego
Gminny magazyn przeciwpowodziowy znajduje się na II piętrze Urzędu Gminy
Marcinowice. Na stanie magazynu znajduje się:
• worki na piasek - 10 tyś. szt.,
• łopaty do piasku – 40 szt.,
• wodery – 3 szt.,
• kalosze – 3 pary,
• rękawice – 9 par,
• płaszcze p. deszczowe – 29 szt.
• bosak – 8 szt
• pochodnie 20 szt.
Ponadto część sprzętu i odzieży posiadają jednostki OSP, które w sytuacji nagłego,
miejscowego zagrożenia mogą udać się bezpośrednio do działań ratowniczych bez zbędnego
tracenia czasu na dojazd do magazynu w Urzędzie.
• płaszcze przeciw deszczowe – 30 szt.
• łopaty – 15 szt.
• kalosze – 20 par
• wodery – 8 par
• bosaki 10 szt
• pompa szlamowa - 9 szt
• agregat prądotwórczy – 7 szt
• oświetlenie / halogen – 7 szt
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9. Współpraca Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.
I. Rodzaje zadań publicznych i form ich zlecania do realizacji
1. Zadania publiczne zlecane przez Gminę Marcinowice do realizacji organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną w
drodze otwartego konkursu ofert w formie wspierania.
1) Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta na realizację zadania:
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dorosłych, dzieci i
młodzieży, poprzez prowadzenie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych, festynów, spotkań
na terenie Gminy Marcinowice.”
Zadanie realizowało Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” w
Mysłakowie.
Łącznie przekazano dotację w wysokości 6 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości.
2) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta na zadanie:
„Wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym
seniorów poprzez m.in. warsztaty i spotkania integracyjne.”
Zadanie realizował Klub Seniora „Spełnione Marzenia” w Kątkach.
Łącznie przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości.
2. Zadania publiczne zlecane przez Gminę Marcinowice do realizacji organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną w
drodze otwartego konkursu ofert w formie powierzania.
1) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie
zorganizowanej działalności i szkolenia sportowego.
Zadanie realizował Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach.
Łącznie przekazano dotację w wysokości 120 000,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości
103998,9 zł
3. Zadania publiczne zlecane przez Gminę Marcinowice do realizacji organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną w
trybie art. 19a.
1) Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
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Złożono jeden wniosek na realizację zadania „Opieka nad osobami w terminalnej fazie
choroby nowotworowej”. Do złożonego wniosku nie wpłynęły żadne uwagi. Zadanie
realizowało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.
Łącznie przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości.
2) Zadania z zakresu działalności charytatywnej.
Złożono jeden wniosek na realizację zadania „Udzielanie wsparcia materialnego w postaci
całorocznej odzieży, obuwia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w
szczególności dzieciom i młodzieży z rodzin biednych”. Do złożonego wniosku nie wpłynęły
żadne uwagi. Zadanie realizowała Spółdzielnia Socjalna „MITOS” z siedziba w Świdnicy.
Łącznie przekazano dotację w wysokości 2 500,00 zł. Dotację rozliczono w całości.
3) Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
Złożono jeden wniosek na realizację zadania „Z gminą Marcinowice radosna jesień i święta”.
Do złożonego wniosku nie wpłynęły żadne uwagi. Zadanie realizowała Fundacja MarsJaiTy u
Małgorzaty z siedzibą w Tąpadłach.
Łącznie przekazano dotację w wysokości 1 500,00 zł. Dotację rozliczono w całości.
4. Zadania realizowane w innym trybie niż otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1) Zadania w zakresie kultury , sztuki i tradycji
a) wsparcie przedsięwzięć popularyzujących elementy dziedzictwa kulturowego społeczności
lokalnych (wieńce dożynkowe, dożynki parafialne) z terenu gminy Marcinowice. W ramach
wydarzenia zabezpieczono pulę na nagrody dla uczestników konkursu na wieńce dożynkowe.
Wyróżnione sołectwa otrzymały bon o wartości 300 zł. Pozostałe, uczestniczące w konkursie
sołectwa otrzymały bon o wartości 150 zł.
2) Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia
We współpracy z Mammo-med. Sp. z o.o. przeprowadzono bezpłatne badania
mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap podstawowy
skierowane do mieszkanek gminy Marcinowice w wieku od 50 do 69 lat
Ze względu na trwającą pandemię SARS – COVID 19 i związanymi z nią ograniczeniami nie
realizowano zadań w ramach oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i sportu.
II. Ocena realizacji zadań publicznych w 2020 r.
Dotacje na realizację zadań publicznych zrealizowano w zakresach, w jakich zostały
zaplanowane i zgodnie z zawartymi umowami. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte.
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III. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami
pozarządowymi
− Publikowanie informacji przekazywanych przez gminę na stronach internetowych,
− Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności tych organizacji,
− Udostępnianie na preferencyjnych warunkach obiektów gminy do realizacji zadań
statutowych organizacji,
− Przekazywanie informacji o możliwościach szkolenia członków organizacji
pozarządowych,
− Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł poprzez pomoc przy pisaniu
wniosków o dofinansowanie i płatność, wsparcie realizacji zaplanowanych działań,
informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i doradztwo w procesie aplikowania,
− Promocja organizacji przez gminę, m.in. poprzez zamieszczanie informacji na stronach
internetowych itp.
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Część III
1.Fundusz Sołecki
W dniu 31.03.2014 r. Rada Gminy Marcinowice podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na kolejne lata.
Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to środki finansowe
wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie
przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli
mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane środki
finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w
sposób prawidłowy i efektywny. Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono
zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych
społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa.
Wójt w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje
sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków w danym roku
budżetowym. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem
roku.
Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku.
Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub
co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na
obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem
ich kosztów i uzasadnieniem. W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi wniosek celem
uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
Sołectwa mogą realizować także wspólne przedsięwzięcia. W takim przypadku każde z
sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.
Wniosek obejmujący również wspólne przedsięwzięcia powinien zawierać wskazanie
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa
w danej gminie.
Zgodnie z ustawą możliwa jest także zmiana przedsięwzięć już zgłoszonych we wniosku
sołectwa w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu
gminy na dany rok i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego. W takim
przypadku sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich
zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
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Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Biała
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości Biała - 24 141,21 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja
kosiarki oraz
zagospodarowanie zieleni

Plan
2.000,00 +
785,87

Wykonano
2.772,82

2

Organizacja imprez
okolicznościowych

1.055,75

0

3

Naprawa placu zabaw

2.075,00

0

4

Doposażenie świetlicy
wiejskiej
Wykonanie monitoringu
miejscowości
Wykonanie projektu
oświetlenia ulicznego
Bieżące utrzymanie świetlicy

800,00

797,50

1.544,88

1.544,88

10.000,00

9.995,00

5
6
7

Uwagi
Przeniesienie
części środków
z innego
zadania
Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
środków na inne
zadanie

9.010,46

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Chwałków
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości Chwałków – 21 905,21 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja
kosiarki oraz zagospodarowanie
zieleni
2
Wykonanie monitoringu

Plan
2.000,00 –
1.000,00

Wykonano
1.987,86

Uwagi

10.905,00

0

3

Organizacja imprez
okolicznościowych

2.000,21 –
1.000,00

907,55

4

Zakup kostki brukowej na
potrzeby modernizacji boiska

2.000,00

0

Przeniesienie
środków na
inne zadanie
Przeniesienie
środków na
inne zadanie
Przeniesienie
środków na
inne zadanie

5
6

Doposażenie placu zabaw
Bieżące utrzymanie świetlicy

13.905,00
5.000,00

13.800,60
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Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Gola Świdnicka
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości Gola Świdnicka –
18 683,86.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja
kosiarki oraz zagospodarowanie
zieleni
2
Budowa ogrodu przy świetlicy

Plan
1.300,00

Wykonano
1.280,13

Uwagi

10.000,00 +
700,00

10.690,07

3

Wykonanie monitoringu
miejscowości

2.700,00 –
36,74

2.663,26

4

Organizacja imprez
okolicznościowych

2.683,86

97,07

5

Doposażenie kuchni w świetlicy
wiejskiej

1.923,53

1.900,00

Przeniesienie
środków z
innego zadania
Przeniesienie
środków na
inne zadanie
Przeniesienie
środków na
inne zadanie
Przeniesienie
środków z
innego zadania

9

Bieżące utrzymanie świetlicy

2.000,00

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Gruszów
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości Gruszów – 11 786,37 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja
kosiarki oraz zagospodarowanie
zieleni i przestrzeni publiczne
2
Zakup wyposażenia na imprezy
plenerowe

Plan
3.500,00

Wykonano
2,762,35

829,90

814,00

3

Naprawa i konserwacja placu
zabaw

615,00

522,75

4

Doposażenie placu zabaw

4.171,37

0

5

Rozbudowa chodnika w
miejscowości Gruszów

4.171,37

4.171,37

6

Bieżące utrzymanie świetlicy

3.500,00
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Uwagi
Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
środków z
innego zadania
Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
środków z
innego zadania

Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2020r.

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Kątki
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości Kątki – 17 888,00 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i
przestrzeni publicznej

Plan
2.000,00 +
1.002,00

Wykonano
2.943,83

2

Zakup kosiarki samojezdnej

11.000,00 –
1.500,00

9.228,00

3

Opracowanie dokumentu strategii
rozwoju miejscowości

1.250,00

0

4

Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej
Organizacja imprez
okolicznościowych

520,00

519,92

888,00 +
250,00

775,34

Bieżące utrzymanie świetlicy

4.000,00

5

6

Uwagi
Przeniesienie
części środków
z innego
zadania
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
Przeniesienie
środków na inne
zadanie

Przeniesienie
części środków
z innego
zadania

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Klecin
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości Klecin – 13 832,88 zł
L.p.
Nazwa zadania
1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i
przestrzeni publicznej
2 Wykonanie doświetlenia
miejscowości
3 Wykonanie przyłącza
energetycznego na boisku
4
5

Zakup blachodachówki na
zadaszenie wiaty na boisku
Bieżące utrzymanie świetlicy

Plan
1.500,00

Wykonano
999,95

6.000,00

6.000,00

2.332,88

1235,02

1.597,86

1.594,06

Uwagi

Przeniesienie
części środków
na inne zadanie

4.000,00

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Krasków
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości Krasków – 9 322,98 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i
przestrzeni publicznej
2
Doposażenie i konserwacja placu
zabaw

Plan
2.072,98 +
313,74

Wykonano
2373,70

6.936,26

6.936,26
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Uwagi
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
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Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Marcinowice
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 37 898,29 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja
kosiarki oraz zagospodarowanie
zieleni i przestrzeni publicznej
2
Ułożenie kostki przy skrzynkach
pocztowych
3
Zakup doposażenia dla OSP
4
Organizacja imprez
okolicznościowych

Plan
3.000,00 +
224,22+398,29

Wykonano
4.611,91

1.000,00

1.000,00

3.898,29
3.800,00

3.500,00
2.575,78

5

Wynagrodzenie dla gospodarza
Centrum Integracji i Sportu

4.000,00

0

6

zakup strojów sportowych

2.000,00

0

7

Wykonanie oświetlenia na boisku
sportowym w Centrum Integracji
i Sportu
Renowacja oraz doposażenie
placu zabaw w Centrum Integracji
i Sportu
Zakup wyposażenia na imprezy
plenerowe
Bieżące utrzymanie świetlicy

7.000,00

7.000,00

11.200,00

7.593,33

3.600,00

3,500,01

8

9
10

Uwagi
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie

Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie

Przeniesienie
części środków
na inne zadanie

8.000,00

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Mysłaków
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 26 111,92 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i
przestrzeni publicznej
2
Wykonanie monitoringu przy
świetlicy
3
Organizacja imprez
okolicznościowych

Plan
2.000,00

Wykonano
1.998,74

3.500,00

3.308,70

3.000,00

0

4
5
6

3.000,00
5.111,92
5.000,00

3.000,00
5.109,53
5.000,00

7

Doświetlenie miejscowości
Remont świetlicy wiejskiej
Naprawa schodów wejściowych do
budynku świetlicy wiejskiej
Bieżące utrzymanie świetlicy

7.500,00
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Uwagi

Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
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Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Sady
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 16 637,35 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i
przestrzeni publicznej
2
Doposażenie placu zabaw wraz z
wykonaniem dokumentacji

Plan
2.500,00

Wykonano
998,90

7.000,00

5.500,00

3
4

Usługa rekultywacji działki gminnej
Naprawa i konserwacja placu zabaw

700,00
500,00

700,00
155,52

5

Organizacja imprez
okolicznościowych

2.500,00

0

6

Zakup wyposażenia na świetlicę
wiejską
Organizacja zajęć edukacyjnokulturalnych
Zakup wyposażenia na świetlicę
wiejską

500,00

136,95

637,35

259,00

5886,98

5884,10

Bieżące utrzymanie świetlicy

3.000,00

7
8

9

Uwagi
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
Przeniesienie
środków na inne
zadanie

Przeniesienie
środków z
innego zadania

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Stefanowice
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 10 118,84 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i
przestrzeni publicznej
2
Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Plan
300,00

Wykonano
289,45

9.818,84

9.818,84

Uwagi

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Strzelce
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 22 852,67 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i
przestrzeni publicznej
2
Organizacja imprez
okolicznościowych
3

Zakup wyposażenia do świetlicy

Plan
3.000,00

Wykonano
796,74

Uwagi

3.000,00

409,88

15.500,00

0

Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
Przeniesienie
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wiejskiej
4

Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej w Strzelcach

19.700,00

5

Bieżące utrzymanie świetlicy

852,67

19.656,21

środków na inne
zadania
Przeniesienie
części środków
z innego
zadania

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Szczepanów
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 28 689,01 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i
przestrzeni publicznej

Plan
1.000,00 +
479,00

Wykonano
1.478,58

2

Modernizacja placu zabaw i siłowni

5.689,01

210,01

3

Zakup kosiarki samojezdnej

5.000,00

0

4

Zakup kostki brukowej pod plac
zabaw i siłowni
Organizacja imprez
okolicznościowych

5.000,00

5.000,00

3.000,00

394,93

2.605,07

2.604,00

1.000,00

986,20

1.000,00

887,63

9

Zakup wyposażenia na imprezy
plenerowe
Zakup wyposażenia oraz środków
czystości do świetlicy wiejskiej
Zakup wyposażenia na boisko
sportowe Orlik
Remont szatni sportowej (kuźni)

3.000,00

0

10
11

Remont szatni sportowej (kuźni)
Bieżące utrzymanie świetlicy

8.000,00
9.000,00

7.381,29

5

6
7
8

Uwagi
Przeniesienie
części środków
z innego
zadania
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
Przeniesienie
środków na inne
zadanie

Przeniesienie
części środków
na inne zadanie

Przeniesienie
części środków
na inne zadanie

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Śmiałowice
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 19 707,11 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Zakup kosy spalinowej oraz
konserwacja i eksploatacja kosiarki
zagospodarowanie zieleni i

Plan
4.500,00 +
500,00
113

Wykonano
4.996,19

Uwagi
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2

przestrzeni publicznej
Organizacja imprez
okolicznościowych

3

Zakup doposażenia i remont
świetlicy wiejskiej

4

Zakup doposażenia na imprezy
plenerowe
Doposażenie boiska sportowego
wraz z wykonaniem dokumentacji

5

6
7

Zakup doposażenia dla OSP
Bieżące utrzymanie świetlicy

807,11

189,64

2.400,00+
2.765,47+
115,00
1.237,00

5.280,13

4.000,00

0

1.000,00
7.000,00

1.000,00

Przeniesienie
środków na inne
zadanie

1.237,00
Przeniesienie
środków na inne
zadanie

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Tąpadła
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 17 167,93 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i modernizacja placu
zabaw

Plan
1,000,00

Wykonano
1000,00

2

Wykonanie tabliczek
informacyjnych

2.000,00

0

3

Wykonanie tabliczek
informacyjnych oraz monitoringu w
miejscowości

2.000,00

1.999,98

4

Wykonanie monitoringu przy
świetlicy

3.000,00 –
2.000,00

0

5

Przebudowa dachu świetlicy
wiejskiej

8.667,93 +
2.000,00

10.667,93

7

Bieżące utrzymanie świetlicy

3.500,00

Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
części środków
z innego
zadania
Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
części środków
z innego
zadania

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Tworzyjanów
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 15 879,39 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i

Plan
3.000,00 –
2.000,00
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Wykonano
999,53

Uwagi
Przeniesienie
części środków
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2

przestrzeni publicznej
Organizacja imprez
okolicznościowych

2.500,00

0

3

Zakup wyposażenia i środków
czystości do świetlicy wiejskiej

10.379,39

0

4

Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej w Tworzyjanowie

10.379,39 +
1.700,00 +
800,00 +
2.000,00

14.853,32

na inne zadanie
Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wiry
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 23 913,82 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i
przestrzeni publicznej
2
Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej
3
Wykonanie i montaż żaluzji w
świetlicy wiejskiej

Plan
3.513,82

Wykonano
3.513,82

2.500,00

2.500,00

1.500,00

0

4

Zakup strojów sportowych

1.500,00

1.500,00

5

Zakup wyposażenia w tym Orlik
oraz renowacja szatni na boisku

2.900,00 –
1.000,00

390,15

6

Zakup wyposażenia w tym Orlik
oraz renowacja szatni na boisku

1.000,00

996,30

7

Zakup wyposażenia na imprezy
plenerowe
Bieżące utrzymanie świetlicy

8.000,00

7.926,04

4

Uwagi

Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
części środków
z innego
zadania
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
Przeniesienie
części środków
z innego
zadania

5.500,00

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wirki
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 19 328,13 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i

Plan
7.000,00 –
2.000,00
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Wykonano
1.995,55

Uwagi
Przeniesienie
części środków
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2

przestrzeni publicznej
Modernizacja placu zabaw wraz z
naprawą wejścia

6.000,00

0

Zakup wyposażenia na świetlicę
(siłownia)
Organizacja imprez
okolicznościowych

4.000,00

3.999,85

2.000,00

0

Doposażenie boiska Orlik w
Wirkach - wykonanie kostki
Wykonanie zagospodarowania
przestrzeni wokół boiska Orlik

5.500,00

5.500,00

1.328,13

0

7

Zakup materiałów budowlanych
(plac zabaw)

5.828,13

5.826,17

8

Zakup piaskownicy wraz z
akcesoriami na boisku Orlik

1.000,00

0

9

Bieżące utrzymanie świetlicy

2.000,00

3
4

5
6

na inne zadanie
Przeniesienie
środków na inne
zadanie

Przeniesienie
środków na inne
zadanie

Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
części środków
z innego
zadania
Przeniesienie
środków na inne
zadanie

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zebrzydów
Środki funduszu przypadające na dane sołectwo w miejscowości – 28 120,53 zł.
L.p. Nazwa zadania
1
Konserwacja i eksploatacja kosiarki
oraz zagospodarowanie zieleni i
przestrzeni publicznej
2
Modernizacja i doposażenie placu
zabaw

Plan
1.500,00

Wykonano
1.467,85

Uwagi

10.620,53

10.593,43

3

Organizacja imprez
okolicznościowych

2.000,00

334,71

4

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

3.000,00 –
1.700,00

1.286,73

5

Zakup doposażenia dla OSP

7.000,00 +
1.700,00

8.700,00

Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
części środków
na inne zadanie
Przeniesienie
środków na inne
zadanie
Przeniesienie
części środków
z innego
zadania

6

Bieżące utrzymanie świetlicy

4.000,00
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PODSUMOWANIE
Powyższy Raport o stanie gminy Marcinowice za 2020 rok to dokument, który został
przygotowany na podstawie twardych danych. Nie stanowi oceny i brak w nim komentarzy na
temat poszczególnych działań. Pokazujemy fakty przedstawione w czytelny sposób, tak aby
to czytelnik mógł wyrobić sobie opinię o stanie naszego samorządu. Raport o stanie gminy to
swego rodzaju sprawozdanie z pracy marcinowickiej administracji publicznej.
Sytuacja finansowa naszej gminy warunkuje wiele naszych działań i zamierzeń, ale
systematycznie wdrażamy rozwiązania zmierzające do zwiększenia dochodów i zwiększenia
naszych możliwości inwestycyjnych. Przed nami wiele wyzwań – m.in. dalsza poprawa
infrastruktury drogowej w gminie, infrastruktury wodno-ściekowej, modernizacja oświetlenia
i poprawa sytuacji gospodarki mieszkaniowej. Pomimo trudności i ograniczeń związanych z
covid-19 myślimy o rozwoju kulturalnym i sportowym gminy. Zmieniamy się wizerunkowo,
szerzej otwierając się na współpracę z organizacjami pozarządowymi, poprawiając
komunikację z mieszkańcami i dbając o tworzenie dobrej atmosfery wokół naszej gminy. W
naszej wizji rozwoju gminy nie ma miejsca na oglądanie się wstecz, ocenianie lat ubiegłych,
pragniemy skupić się na tym co mamy do zrealizowania i pracujemy nad tym jak najlepiej to
realizować.
Szukamy możliwości dofinansowań z różnych źródeł. Dlatego, przygotowujemy
projekty, które będziemy chcieli realizować przy wsparciu finansowym ze źródeł
zewnętrznych, m.in. projekty drogowe pod kątem Funduszu Dróg Samorządowych. To duża
szansa dla rozwoju naszych miejscowości i naszych mieszkańców. Zakończyliśmy budowę
obiektów pełniących funkcje kulturalne w Strzelcach i Tworzyjanowie, które w 2021 roku
zostaną oddane do użytku.
Raport o stanie gminy, który mają Państwo przed sobą jest wynikiem pracy
pracowników Urzędu Gminy Marcinowice i jednostek organizacyjnych. W tym miejscu
pragnę wyrazić swoją wdzięczność za sprawne i kompleksowe przygotowanie informacji,
które są składową tego raportu. Suma wszystkich tych działań składa się na jakość życia
naszych mieszkańców.

Wójt
/ - / Stanisław Leń
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