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WSTĘP 

 

 

Szanowni Państwo, 

Gmina Marcinowice jest naszym wspólnym dobrem. Dobrem, na które składa się wspólna 

troska i pomnażanie jego. To od nas samych zależy jak wyglądać będzie nasza gmina, w 

której mieszkamy, żyjemy i jakie mamy oczekiwania w stosunku do niej. Jakość i komfort 

naszego życia zależą od wielu czynników: od poziomu edukacji, otaczającej nas 

infrastruktury, od dynamiki i tempa wszechstronnego rozwoju gminy, od poziomu 

zapewnionego bezpieczeństwa, po możliwości jakie daje swoim mieszkańcom: prawo do 

decydowania o swojej gminie i korzystania z bogatej oferty kulturalnej, sportowej i 

rekreacyjnej. Do tego wszystkiego dochodzą czynniki prawne oraz środki finansowe. 

Samorząd to nie urząd gminy. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują 

zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych. I to staramy się robić. Efektem tej 

pracy jest ilość wykonanych inwestycji, a także wysokość przyznanych dofinansowań w 

ramach realizacji zadań z funduszy zewnętrznych. Jednak najważniejszym miernikiem jest 

zadowolenie mieszkańców. 

Raport o stanie gminy to czwarty taki dokument opracowany zgodnie z wprowadzoną przed 

czterema laty nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Raport zawiera jak poprzednie 

trzy, roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji, programów, strategii, uchwał przyjętych 

przez Radę Gminy, a także szereg informacji dotyczących gospodarki przestrzennej, 

nieruchomości, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, a także innych działań 

podejmowanych na rzecz naszej gminy. Dokument ten to także zapis szczegółowego okresu 

dla samorządu, okres pracy w dobie wielkiej niepewności, w obliczu pandemii covid-19. 

Pomimo reżimu sanitarnego i nałożonych obostrzeń pracowaliśmy realizując przyjęte plany i 

strategie dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań narzuconych nam w dobie 

pandemii. 
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CZĘŚĆ I 

 

W części pierwszej raportu wykazane zostały najważniejsze strategie, programy, plany i 

najważniejsze uchwały podjęte w 2021r., 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 : „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.” - edycja 2019 – 2020  - 

Uchwała Nr XIX/98/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie 

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 

http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=1&rok=2018&mc=10&eid=828
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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. 

7. 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.  

 

8. 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. 

9. Uchwała X/62/19 z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie określenia zasad korzystania z 

gminnych obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy 

Marcinowice.  

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13.  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.  

14. Uchwała XXIX/167/21 z dnia 2021-01-29 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVIII/157/20 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień na rok 2021. 

15. Uchwała XXIX/168/21 z dnia 2021-01-29 w sprawie zasad używania herbu, flagi, 

baneru, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Marcinowice. 

16. Uchwała XXX/176/21 z dnia 2021-02-26 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2019&mc=3&eid=861
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2019&mc=7&eid=889
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2019&mc=10&eid=902
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2019&mc=11&eid=906
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2019&mc=11&eid=907
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=1&eid=994
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=1&eid=995
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=2&eid=1003
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17.  Uchwała XXX/177/21 z dnia 2021-02-26 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Marcinowice w 2021 roku”. 

18. Uchwała XXXI/179/21 z dnia 2021-03-26 w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju 

Miejscowości Zebrzydów. 

19.  Uchwała XXXI/180/21 z dnia 2021-03-26 w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, 

dla którego Gmina Marcinowice jest organem prowadzącym oraz nadania statutu. 

20.  Uchwała XXXI/181/21 z dnia 2021-03-26 w sprawie ustalenia opłat z tytułu 

korzystania z Klubu Malucha w Wirach. 

21.  Uchwała XXXI/182/21 z dnia 2021-03-26 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Sady. 

22.  Uchwała XXXI/183/21 z dnia 2021-03-26 w sprawie przekazania środków 

finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

23.  Uchwała XXXI/184/21 z dnia 2021-03-26 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Świdnica i Gminą Marcinowice dla podjęcia 

wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejazdu w ciągu drogi 

transportu rolnego. 

24. Uchwała XXXII/187/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Marcinowice. 

25.  Uchwała XXXII/188/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Biała. 

26.  Uchwała XXXII/189/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Chwałków. 

27.  Uchwała XXXII/190/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Gola Świdnicka. 

28.  Uchwała XXXII/191/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie  uchwalenia statutu Sołectwa 

Gruszów. 

29.  Uchwała XXXII/192/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Kątki. 

30.  Uchwała XXXII/193/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Klecin. 

31.  Uchwała XXXII/194/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Krasków. 

32.  Uchwała XXXII/195/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Marcinowice. 

33.  Uchwała XXXII/196/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Mysłaków. 

34.  Uchwała XXXII/197/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Sady. 

35.  Uchwała XXXII/198/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Stefanowice. 

36.  Uchwała XXXII/199/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Strzelce. 

http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=2&eid=1004
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=3&eid=1006
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=3&eid=1007
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=3&eid=1008
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=3&eid=1009
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=3&eid=1010
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=3&eid=1011
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1014
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1015
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1016
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1017
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1018
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1019
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1020
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1021
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1022
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1023
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1024
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1025
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1026
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37.  Uchwała XXXII/200/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Szczepanów. 

38.  Uchwała XXXII/201/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Śmiałowice. 

39.  Uchwała XXXII/202/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Tąpadła. 

40.  Uchwała XXXII/203/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Tworzyjanów. 

41.  Uchwała XXXII/204/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Wirki. 

42.  Uchwała XXXII/205/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Wiry. 

43.  Uchwała XXXII/206/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 

Zebrzydów. 

44.  Uchwała XXXII/207/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie wystąpienia Gminy 

Marcinowice ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich. 

45.  Uchwała XXXII/208/21 z dnia 2021-04-29 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/183/21 w 

sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej. 

46.  Uchwała XXXII/209/21 z dnia 2021-04-29 w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty. 

47. Uchwała XXXIII/212/21 z dnia 2021-05-10 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

48.  Uchwała XXXIV/213/21 z dnia 2021-05-31 w sprawie przekazania środków 

finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, z 

przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego dla 

Komendy Powiatowej. 

49.  Uchwała XXXIV/214/21 z dnia 2021-05-31 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie przez Gminę Marcinowice działki nr 29/2 położonej w obrębie 

Marcinowice stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Świdnicy.  

50.  Uchwała XXXIV/216/21 z dnia 2021-05-31 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

51. Uchwała XXXV/217/21 z dnia 2021-06-24 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Marcinowice wotum zaufania. 

52.  Uchwała XXXV/218/21 z dnia 2021-06-24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Marcinowice z wykonania 

budżetu gminy za 2020 r. 

53.  Uchwała XXXV/219/21 z dnia 2021-06-24 w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Wójta Gminy Marcinowice. 

54.  Uchwała XXXV/220/21 z dnia 2021-06-24 w sprawie dopłaty do taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Marcinowice. 

http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1027
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1028
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1029
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1030
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1031
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1032
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1033
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1034
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1035
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=4&eid=1036
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=5&eid=1038
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=5&eid=1040
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=5&eid=1041
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=5&eid=1043
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=6&eid=1044
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=6&eid=1045
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=6&eid=1046
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=6&eid=1047
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55.  Uchwała XXXV/221/21 z dnia 2021-06-24 w sprawie określenia wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego. 

56. Uchwała XXXVI/223/21 z dnia 2021-07-20 w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Marcinowice w roku szkolnym 2021/2022 

57.  Uchwała XXXVI/224/21 z dnia 2021-07-20 w sprawie zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Marcinowice. 

58.  Uchwała XXXVI/225/21 z dnia 2021-07-20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marcinowice na lata 

2021-2025. 

59.  Uchwała XXXVI/226/21 z dnia 2021-07-20 w sprawie przejęcia przez Gminę 

Marcinowice zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego. 

60.  Uchwała XXXVII/230/21 z dnia 2021-08-20 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w rejonie ul. Świdnickiej we wsi Marcinowice, gm. Marcinowice.  

61.  Uchwała XXXVII/231/21 z dnia 2021-08-20 w sprawie zmiany Uchwały nr 

IV/25/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad 

wynagrodzenia za inkaso. 

62. Uchwała XXXIX/235/21 z dnia 2021-10-08 w sprawie udzielenia odpowiedzi na 

skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwały Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 

kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw. 

63.  Uchwała XXXIX/236/21 z dnia 2021-10-08 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVIII/157/20 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień na rok 2021. 

64.  Uchwała XXXIX/237/21 z dnia 2021-10-08 w sprawie przejęcia przez Gminę 

Marcinowice zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego. 

65.  Uchwała XLI/241/21 z dnia 2021-11-26 w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

66.  Uchwała XLI/242/21 z dnia 2021-11-26 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/182/16 

Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia herbu, 

flagi, baneru, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Marcinowice. 

67.  Uchwała XLI/243/21 z dnia 2021-11-26 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

opłat z tytułu korzystania z Klubu Malucha w Wirach. 

68.  Uchwała XLI/244/21 z dnia 2021-11-26 w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

69.  Uchwała XLI/245/21 z dnia 2021-11-26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi 

Chwałków, gm. Marcinowice. 

70.  Uchwała XLI/246/21 z dnia 2021-11-26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 

ul. Mickiewicza w Marcinowicach. 

http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=6&eid=1048
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=7&eid=1050
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=7&eid=1051
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=7&eid=1052
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=7&eid=1053
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=8&eid=1057
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=8&eid=1058
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=10&eid=1062
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=10&eid=1063
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=10&eid=1064
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=11&eid=1069
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=11&eid=1070
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=11&eid=1071
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=11&eid=1072
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=11&eid=1073
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=11&eid=1074


         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

9 

71.  Uchwała XLI/247/21 z dnia 2021-11-26 w sprawie przystąpienia Gminy Marcinowice 

do Klastra Energii Świdnicka Energia Odnawialna. 

72. Uchwała XLI/249/21 z dnia 2021-11-26 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

73.  Uchwała XLIII/255/21 z dnia 2021-12-22 w sprawie przyznania dotacji celowej dla 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach. 

74.  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2022 - uchwała 

nr XLIV/256/21 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie  

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  na rok 

2022.  

75.  Uchwała XLIV/257/21 z dnia 2021-12-28 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Marcinowice. 

76.  Uchwała XLIV/259/21 z dnia 2021-12-28 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice. 

77.  Uchwała XLIV/260/21 z dnia 2021-12-28 uchwała budżetowa na rok 2022. 

 

  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=11&eid=1075
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=11&eid=1077
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=12&eid=1083
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=12&eid=1085
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=12&eid=1088
http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=2&rok=2021&mc=12&eid=1087
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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 2021 rok przyjęty został uchwałą Nr XXVIII/166/20 Rady Gminy Marcinowice 

z dnia 30 grudnia 2020r.  W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany uchwałami 

Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Podjętych zostało 15 uchwał Rady Gminy i 39 

zarządzeń Wójta Gminy. 

Budżet gminy za 2021 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 

40 783 398,63 zł do 36 060 786,38 zł dochodów planowanych po stronie wydatków 

wykonanie wyniosło 34 808 384,72 zł do 40 585 153,58 zł wydatków planowanych. 

Dynamikę budżetu 2021 r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia tabela. 

 

Dynamika budżetu w latach 2020/2021 

Tytuł 2020 2021 Dynamika 

DOCHODY 42 144 671,60 40 783 398,63 -3,24 

bieżące 30 358 702,84 32 894 338,62 8,35 

majątkowe 11 785 968,76 7 889 060,01 -33,07 

w tym: sprzedaż mienia 138 835,78 633 669,10 356 

dotacje i środki na inwestycje 11 647 132,98 7 242 484,44 -37,82 

w tym: RFIL 7 961 744,00 2 400 000,00 - 

WYDATKI 33 468 955,54 34 808 384,72 4 

bieżące 27 057 036,96 28 205 893,53 4,24 

majątkowe 6 411 918,58 6 602 491,19 2,97 

WYNIK (nadwyżka/deficyt) 8 675 716,06 5 975 013,91  
 

Wykonanie planowanego budżetu w 113,1 % pozwoliło na realizację zaplanowanych w 

projekcie zadań. Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło poziom 100% przy 

realizacji wydatków na 85,8 %. 
 

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Marcinowice w 2021 r. 
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Wykonano dochody bieżące w wysokości 32 894 338,62 zł co stanowi 101,3 % 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 14 147 077,87 zł w tym udział gminy w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa stanowi kwotę 5 739 795, 59 zł, pozostałe dochody bieżące 

8 407 282,28 zł podatki i opłaty lokalne w tym osoby prawne na kwotę 2 159 544,63 zł oraz 

osoby fizyczne na kwotę 2 422 109,87 zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami kwota łącznie 

z odsetkami 1 945 996,39 zł. Następną co do wielkości pozycji budżetu stanowią dochody z 

tytułu dotacji i środków na cele bieżące w kwocie 10 689 741,75 zł. Subwencje ogólne w 

kwocie 8 057 519,00 zł w tym subwencja oświatowa stanowi kwotę 4 824 042,00 zł.  

Natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 7 889 060,01 zł co stanowi 220 % planu 

w tym:  

- sprzedaż majątku 633 669,10 zł 

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 7 242 484,44 zł w tym środki RFIL  

2 400 000,00 zł 

- opłata z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 12 906,47 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  

245 700,00 zł, 

- bezzwrotna pomoc finansowa KOWR 397 157,43 zł 

- dotacja celowa między JST 123 658,00 zł 

- dotacja celowa z budżetu państwa 224 745,89 zł 

- środki RFDR 1 513 157,99 zł 

- RFIL 2 400 000,00 zł 

- subwencja rozwojowa 1 368 740,00 zł  

- Aglomeracja Wałbrzyska środki UE 888 114,98 zł. 

Szczegółową strukturę wykonanych wydatków przedstawia wykres. 
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WYDATKI

Wydatki 2020 Wydatki 2021 Kolumna1

Dochód ogółem na 1 mieszkańca w 2021r. wyniósł 6 459,20 zł (dochody wykonane 

ogółem 40 783 398,63 zł /liczba ludności 6314 wg. stanu na 31.12.2021r.). W odniesieniu do 

2020 r. dochód wykonany na mieszkańca wynosił 6 626,52 zł przy jednoczesnym spadku 

liczby mieszkańców w roku 2021 natomiast dochód na 1 mieszkańca w 2019r. wynosił 4 663 

zł . 

W ogólnej ocenie wykonanie dochodów do dochodów planowanych uznać należy za 

zadawalające (stanowi 113,1 %). Jednakże pomimo usilnych starań w celu zabezpieczenia i 

wyegzekwowania  należności w odniesieniu do osób fizycznych zaległości w stosunku do 

roku poprzedniego wzrosły o kwotę 64 924,12 zł i wynoszą 521 282,17 zł w tym z tytułu 

podatku od nieruchomości 432 374,83 zł, podatku rolnego 62 470,10 zł oraz podatek od 

środków transportu kwota 6 324,53 zł. 

W porównaniu do wykonania wpływów za 2020r. podatków od osób prawnych  zaległości 

ogółem  zwiększyły się  s o kwotę 271 273,48 zł i wynoszą  1 770 676,91 zł. 

Wobec podmiotów  mających zaległości w płatnościach podatków prowadzone są działania 

mające na celu zabezpieczenie oraz odzyskanie należności 

 Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnych z ustawą o samorządzie 

gminnym. W roku 2021 wśród największych nakładów w wydatkach ogółem  znalazły się jak 

w 2020r.: zadania oświatowo – wychowawcze wydatkowano 25, 18% oraz wydatki 

realizowane w ramach pomocy społecznej i działu rodzina co stanowi łącznie  30,18 % 

wydatków w których znaczącą część stanowi realizacja programu 500 + . Znacząco wzrosły 

wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w części dotyczącej 

wydatków związanych z realizacją zadań w dziale Gospodarki odpadami wzrost wydatków 

dziale + 5,28 % . Gmina dofinansowała ze środków własnych realizację zadania odbioru i 

zagospodarowania odpadów na kwotę 518 348,30 zł. 
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Wydatki budżetu na jednego mieszkańca  w 2021 r. wyniosły 5 512,88 zł (wydatki 

ogółem/liczba ludności na 31.12.2021r.) i wzrosły o 250,47 zł w odniesieniu do wydatków na 

 mieszkańca w 2020 r. które wynosiły 5 262,41 zł. 

 Zadłużenie gminy na koniec 2021r. wynosiło 7 013 000,00 zł na które w całości 

składały się obligacje komunalne co stanowi 17,2 % wykonanych dochodów w 2021 r.  

Wykup obligacji planowany jest w latach 2021-2026 zgodnie z harmonogramem spłat. 

W roku 2021 rozchody wynosiły 1900 000,00 zł (100% planowanej spłaty) z czego wykup 

obligacji komunalnych w kwocie  1 900 000,00 zł. 

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 2 050 953,99 zł co stanowi 5,03 % wykonanych 

dochodów. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i 

wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 4 688 445,09 zł przy planowanym 

deficycie 4 524 367,20 zł.  

3. Stan realizacji inwestycji.  Poziom wydatków i ich udział w wydatkach budżetu gminy. 

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 wynosiło 61,8 % kwoty planowanej wydatków 

majątkowych, a ich udział w wydatkach ogółem wniósł 19,2 % . 

Poziom realizacji zadań majątkowych w odniesieniu do planu wydatków budżetu przedstawia 

zestawienie. 
Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 

010  Rolnictwo i łowiectwo 782 610,00 627 248,34 80,2 

 01008 Melioracje wodne 27 060,00 27 060,00 100 
  Modernizacja cieków wodnych na terenie 

Gminy Marcinowice 

27 060,00 27 060,00 100 

 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 755 550,00 600 188,34 79,4 

  Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych 207 500,00 206  874,44 99,7 

  Tąpadła droga dojazdowa do gruntów rolnych 

(dz.413, 416) 

4 500,00 4 500,00 100 

  Marcinowice droga dojazdowa do gruntów 

rolnych (dz.387/1) 

152 550,00 4 500,00 100 

  Tąpadła II  droga dojazdowa do gruntów 

rolnych  

391 000,00 384  313,90 98,3 

600  Transport i łączność 3 632 249,56 3 526 905,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        97,1 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 264 942,00 264 942,00 100 

  Budowa ogólnodostępnych chodników na 

terenie Gminy Marcinowice 

264 942,00 264 942,00 100 

 60016 Drogi publiczne gminne 3 367 307,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3 261 963,02 96,9   

  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Szczepanów dz. nr 228  

941 217,00 940 431,00 99,9 

  Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic 

wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie 

284 834,79 280 932,37 99,6 

  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Gola Świdnicka dz. nr 130/1 

350 000,00 350 000,00 100 

  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z 

parkingiem w miejscowości Zebrzydów 

349 700,00 349 399,99 99,9 

  Przebudowa drogi gminnej Wirki dz.432 wraz 

z oświetleniem 

68 000,00  67 999,99 100 

  Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z 

chodnikiem i oświetleniem w miejscowości 

Marcinowice 

303 000,00 303 000,00 100 

  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Wirki dz. 362, cz. dz. nr 366 

255 000,00 254 984,00 100 

  Przebudowa drogi gminnej Mysłaków 

dz.518/4, 513/8 

20 000,00 1 000,00 5 

  Przebudowa dróg osiedlowych do budynków 

mieszkalnych po byłym PGR na działkach nr 

343, 347, 348, 349, 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

595 555,77 595 015,67 99,9 
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  Budowa chodników wraz z przebudową drogi 

celem poprawy bezpieczeństwa w m. 

Chwałków 

3 000,00 3 000,00 100 

  Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie 

skrzyżowania ulic T. Gajcego i A. Asnyka w 

Marcinowicach 

9 000,00 9 000,00 100 

  Przebudowa przejścia dla pieszych w 

miejscowości Szczepanów 

8 000,00 8 000,00 100 

  Przebudowa kanalizacji deszczowej przy 

drodze gminnej w Mysłakowie 

37 000,00 37 000,00 100 

  Modernizacja dróg na terenie Gminy 

Marcinowice 

130 000,00 49 200,00 37,85 

  Wykonanie chodnika przy placu zabaw FS 

Mysłaków 

13 000,00 13 000,00 100 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

117 000,00 

 

117 000,00 100 

 75404 Komendy wojewódzkie Policji 62 500,00 62 500,00 100 

  Dotacja celowa KPP w Świdnicy – samochód 

osobowy SUV dla PP w Marcinowicach  

62 500,00 62 500,00 100 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 

7 000,00 7 000,00 100 

  Zakup samochodu operacyjno – 

rozpoznawczego z napędem terenowym dla 

KP PSP w Świdnicy 

7 000,00 7 000,00 100 

 75412 Ochotnicze straże pożarne 47 500,00 47 500,00 100 

  Wykonanie tynków wewnętrznych w remizie 

OSP Tworzyjanów 

22 500,00 22 500,00 100 

  Zakup zestawu ratownictwa technicznego 

OSP Strzelce 

25 000,00 25 000,00 100 

855  Rodzina 74 839,17 74 636,14 100 

 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów 

dziecięcych 

74 839,17 74 636,14 99,7 

  Utworzenie Klubu Malucha w Wirach 74 839,17 74 636,14 99,7 

900  Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

4 609 855,68 1 994 313,40 43,3 

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 236 112,74 232 112,74 98,3 

  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 

Marcinowice  

179 205,84 175 205,84 97,8 

  Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy Marcinowice 

17 512,74 17 512,74 100 

  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 

Marcinowice FS Kątki  

4 800,00 4 800,00 100 

  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 

Marcinowice FS Marcinowice 

7 310,00 7 310,00 100 

  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 

Marcinowice FS Stefanowice 

10 284,16 10 284,16 100 

  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 

Marcinowice FS Zebrzydów 

17 000,00 17 000,00 100 

 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3 450 000,00 1 115 049,00                                                                                                                                                                                                                         32,3 

  Kanalizowanie w miejscowości Strzelce – 

wniesienie wkładu do ZUWiK Sp. z o.o  

1 200 000,00 1 039 649,00 86,6 

  Modernizacja i remont stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Strzelce – wniesienie 

wkładu do ZUWiK Sp. z o.o 

2 250 000,00 75 400,00 3,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 90095 Pozostała działalność  923 742,94 647 151,66 70,1 

  Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy 

Marcinowice 

851 021,47 574 581,66 67,5 

  Modernizacja ogrodzenia przy placu zabaw 25 000,00 24 951,16 99,8 

  Budowa ogrodzenia na działce nr 188 przy 9 000,00 9 000,00 100 
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świetlicy wiejskiej w Goli Świdnickiej 

  Modernizacja i doposażenie placu zabaw w 

Centrum Integracji i Sportu w Marcinowicach 

3 300,00 3 198,00 96,9 

  Modernizacja ogrodzenia przy placu zabaw 12 248,84 12 248,84 100 

  Zakup kosiarki samojezdnej – Klecin  12 334,63 12 334,00 100                                                                                                                                                                                                                                            

  Zakup kosiarki samojezdnej – Szczepanów 10 838,00 10 838,00 100 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 278 639,54 262 388,29 94,2 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 278 639,54 262 388,29 94,2 

  Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Sady 

198 500,00 194 378,28 97,9 

  Rozbudowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Kątki 

50 000,00 37 884,00 75,8 

  Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej 9 912,54 9 900,00 100 

  Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 

Strzelcach 

11 383,00 11 382,20 100 

  Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 

Tworzyjanowie 

8 844,00 8 843,81 100 

RAZEM 9 495 193,95 6 602 491,19 69,5 
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2. Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, środowisko oraz gospodarka 

wodna. 

 

2.1 Gospodarka nieruchomościami. 

 

 Informacja  o stanie  mienia  komunalnego  gminy  Marcinowice na 31.12.2021 r. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. własność Gminy Marcinowice stanowią grunty o ogólnej 

powierzchni  425,00  ha (w zaokrągleniu do 1 ha). 

Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 31 grudnia 2021 r. w stosunku do 31 grudnia 2020 r. 

zmniejszyła się o ok. 0,60 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 oraz oddano w darowiznę  łącznie w 2021 roku grunty o powierzchni  2,76 

ha  

Sprzedaż działek niezabudowanych w drodze przetargu  o łącznej pow. 2,1178 ha  

z wyszczególnieniem: 

 - działka nr 99/8 o pow. 0,1455 ha  i 1/3 udziału w dz. nr 99/6 o pow. 0,0882 ha  obręb   

Chwałków 

 - działka nr 99/7 o pow. 0,1682 ha  i 1/3 udziału w  dz. nr 99/6 o pow. 0,0882 ha  obręb 

Chwałków 

-  działka nr 65/8 o pow. 2,1178 ha  obręb Chwałków  

Gmina przekazała darowiznę na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd - Komendy 

Wojewódzkiej  Policji we Wrocławiu  niezabudowaną działkę nr 258/1,  pow. 0,27 ha obręb 

Marcinowice 

 

W 2021 roku gmina przejęła z mocy prawa w drodze komunalizacji (Decyzją Wojewody 

Dolnośląskiego) następujące cieki wodne stanowiące rowy melioracyjne: 

- dz. nr 379 o pow. 0,80 ha obręb Wiry rów R-D  

- dz. nr 420 o pow. 0,5628 ha obręb Wirki rów R-23 

- dz. nr 455 o pow. 0,1942 ha obręb Wirki rów R-23 

- dz. nr 366 o pow. 0,37 ha obręb Tworzyjanów rów R-2 

- dz. nr 55 o pow. 0,05 ha obręb Sady rów R-9 

 

W 2021 roku gmina przejęła z mocy prawa zgodnie z art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899) pod drogi (tj. poszerzenie istniejących dróg 

gminnych) 

- działka nr 254/7 o pow. 0,0238 ha  obręb Mysłaków 

- działka nr 283/24 o pow. 0,0347 ha obręb Marcinowice 

- działka nr 129/11 o pow. 0,0031 ha obręb Szczepanów 

- udział ½ w działce nr 191/5 o pow. 0,0197 ha  obręb Mysłaków 

 



         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

17 

W drodze umowy darowizny od Banku Spółdzielczego w Świdnicy, Gmina Marcinowice 

otrzymała nieodpłatnie: 

 - działkę nr 29/2 o pow.  0,0271 ha obręb Marcinowice. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy Gmina przejęła spadek tj. ½ udziału w 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Szczepanów 65/1,  

- działka nr 329 o pow. 0,17 ha obręb Szczepanów 

Powierzchnia gruntów zwiększyła się o powierzchnię  2,16 ha. 

 

W 2021 r. oświadczenie o  jednorazowej opłacie z tytułu przekształcenia prawo użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

złożyło i wpłaciło 10 osoby. 

 

Grunty ogółem 425,00 ha w tym: 

- grunty rolne  - pow. 125,00 ha 

Wydzierżawiono działki rolne o powierzchni 76,21 ha, zostały zawarte  91 umów 

dzierżawnych działek rolnych,  umowy dzierżawne  zawarte są na okres do 3 lat tj. do 31 

sierpnia 2024r. 

Wartość gruntów rolnych szacuje się następująco: 

125,00 ha  x  cena rynkowa 60 000 zł =  7 500 000,00 zł 

W 2021 r. nie sprzedano gruntów rolnych.                                                                                                                   

W 2021 roku sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 2  działki pod zabudowę 

mieszkaniowa jednorodzinną (tj. w Chwałkowie ) oraz 1 działkę stanowiącą tereny 

rekreacyjne wyrobisko po byłej kopalni – zbiornik wodny o pow. 2,11 76 ha (tj. w obrębie 

Chwałków).  

Wartość działek budowlanych szacuje się następująco: 

1,00 ha  x 65,00zł  za 1m2 = 650 000 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 stanowią boiska sportowe oraz place zabaw w 18 

wsiach oddane w użyczenie Radom Sołeckim 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 stanowią 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. 
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Wartość drzewostanu łącznie z gruntem wynosi:  450 000,00 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 

nieruchomości. 

 

 

Grunty orne - stanowią powierzchnię 125 ha. Umowy dzierżawy zawarte w 2021 roku na 

okres do trzech lat  tj. do 31 sierpnia 2024 roku. Zawarto 91 umów dzierżawy gruntów 

rolnych obejmujących w 2021 roku ogółem 61,21 ha.  

 

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 Radom Sołeckim 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 

Powódź na terenie Gminy Marcinowice  

 

W dniach 12.05.2021-13.05.2021 r. na terenie gminy Marcinowice wystąpiła powódź. Wójt 

Gminy Marcinowice złożył wniosek 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. 

powodzią. Zarządzeniem nr 216/21 z  dnia 19 maja 2021 r. Wojewoda Dolnośląski powołał 

gminną komisję, która szacowała straty wyrządzone w uprawach. Komisja Gminna 

oszacowała straty  na powierzchni 86,38 ha. Łącznie poszkodowanych zostało 5 

gospodarstw,  w których obniżenie dochodu nie przekroczyło 30 %. Straty poniesione przez 

rolników wyniosły 45 558,47 zł.  

 

 
Zalane pola uprawne  

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 2021 r. przyjęto w pierwszym 

terminie w miesiącu lutym 154 wnioski, następnie w miesiącu sierpniu przyjęto 120 

wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 274 decyzje. Powierzchnia łączna użytków 

rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach to 5 933,41 ha, a średnia roczna 
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liczba dużych jednostek przeliczeniowych zgłoszonego bydła to 54,83 szt. Kwota zwrotu 

podatku akcyzowego za 2021 rok wyniosła 551 920,70 zł.  

W 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego, który jest zawarty w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosiła 1 zł na 1 litr oleju. Rolnik za 

paliwo wykorzystane do produkcji rolniczej w 2021 roku otrzymał odpowiednio 100 zł za 

każdy 1 ha użytków rolnych oraz 30 zł za każdą 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła 

(DJP). 

 

 

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. i trwał do 

30 września 2021 r. Spis powszechny przeprowadzany jest raz na 10 lat. Jest bardzo ważny 

dla każdego z nas ponieważ dostarcza wielu cennych informacji o naszym społeczeństwie. Na 

podstawie danych zebranych w spisie Gmina będzie mogła np. podejmować decyzje odnośnie 

kształtowania polityki lokalnej, co przekłada się w efekcie na życie mieszkańców naszej 

gminy. 

W związku z trwającą pandemią Covid-19 spis został przedłużony o trzy miesiące. Na terenie 

gminy zostały uruchomione mobilne punkty spisowe we wszystkich świetlicach wiejskich. W 
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siedzibie tut. Urzędu codziennie w godzinach pracy dostępny był także punkt do samospisu 

internetowego dla mieszkańców, którym pomocy udzielali pracownicy Urzędu Gminy. Każdy 

mieszkaniec Gminy mógł też skorzystać i przeprowadzić samospis za pomocą specjalnej 

aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod 

adresem spis.gov.pl. 

 

 

 

 

Zasłużeni dla rolnictwa  

W 2021 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 10 odznak honorowych. Uroczyste wręczenie nastąpiło 

28.08.2021 r. w trakcie Dożynek Gminnych na boisku we wsi Biała. Rolnicy otrzymali 

odznakę i pamiątkowy dyplom z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorz 

Macko, Przewodniczącego Rady Gminy Artur Fiołek i Wójta Gminy Stanisław Leń. 

http://www.spis.gov.pl/
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2.3. Ochrona środowiska 

Decyzje środowiskowe 

W 2021 r. Wójt Gminy Marcinowice wydał jedną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dotyczącą przedsięwzięcia pn.”Budowa czterech budynków inwentarskich 

dla kur rodzicielskich (9 800 stanowisk w każdym obiekcie) wraz z niezbędną infrastrukturą 

zlokalizowaną na działce nr 120/2 w miejscowości Śmiałowice, gmina Marcinowice” dla 

firmy HUBBARD POLSKA Sp. z o.o. 

 

Azbest 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Uchwałą 

Zarządu nr 271/2021 POZ. 35 z dnia 21.07.2021 r. przyznał dofinansowanie na zadanie 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice”. Kwota dofinansowania 

wyniosła łącznie 23 695,91 zł. Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych 

odpadów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych na terenie 

gminy. W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt ekologiczny poprzez 

ograniczenie ryzyka narażenia środowiska i zdrowia ludzi na azbest. 

Zdemontowano z dachów i przekazano do utylizacji 41,800 ton azbestu oraz odebrano 

zdeponowany na posesjach azbest i przekazano do utylizacji 44,179 ton. Łącznie w 2021 roku 

Gmina usunęła wyroby zawierające azbest w ilości 48,3590 ton. Zadanie zostało zakończone i 

rozliczone z WFOŚiGW w dniu 16.11.2021 r.  
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Szczepanów 

 

Mysłaków 
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Program czyste powietrze 

W lipcu 2021 r. Gmina Marcinowice zawarła porozumienie dotyczące realizacji Programu 

Priorytetowego Czyste Powietrze, w ramach którego można uzyskać dotację na wymianę 

źródła ciepła w budynku jednorodzinnym, jego termomodernizację i zainstalowanie 

mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

 

Program przewiduje dofinansowania na: 

• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż, 

• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, 

• mikroinstalację fotowoltaiczną, 

• ocieplenie przegród budowlanych, 

• stolarkę drzwiową i okienną, 

• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa). 

Program „Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych 

pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem. 

Dzięki podpisanemu porozumieniu w siedzibie Urzędu powstał punkt informacyjno-

konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać m. in. porady merytoryczne i 

techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji 

budynku, jak również uzyskają wsparcie, złożą wniosek oraz otrzymają pomoc w jego 

wypełnieniu. 

Materiały informacyjne na bieżąco są dystrybuowane na terenie Gminy oraz w Urzędzie 

Gminy, informacje na temat programu „Czyste Powietrze” rozpowszechniane są na stronie 

internetowej Gminy oraz social mediach. Ulotki dotyczące programu dołączane są do 

korespondencji wychodzącej z Urzędu oraz poprzez sołtysów i radnych. 

Spotkania z mieszkańcami Gminy zostały zorganizowane w ramach dwóch imprez 

plenerowych oraz dwa spotkania w budynku przedszkola i świetlicy wiejskiej w 

Marcinowicach, na których poruszono główne założenia programu oraz rozdano stosowne 

ulotki. Inne zaplanowane spotkania nie doszły do skutku w związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym Covid-19. 

 

W 2021 r. złożono 15 wniosków o dofinansowanie. 
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Szkolenie  z Programu Czyste Powietrze- sala w Marcinowicach 

 



         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

26 

 

 

Centralna ewidencja emisyjności budynków (ceeb) 

 

 

W lipcu 2021 roku w życie weszły przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz o CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) zobowiązujące każdego właściciela lub 

zarządcę budynku do złożenia deklaracji o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków (CEEB).  

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdują się 

kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków, tj. sieć ciepłowniczą, 

kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym 

(węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz 

przepływowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię 

węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.  

Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie 

tzw.: "kopciuchów". 

Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

 

Deklaracje można było składać na dwa sposoby. Zgodnie z przepisami złożone deklaracje w 

formie papierowej zostały wprowadzone do systemu obsługujące ewidencję. Część 

mieszkańców gminy złożyła deklarację elektronicznie wykorzystując profil zaufany, podpis 

elektroniczny lub e-dowód. 

Termin złożenia deklaracji upływa z dniem 30.06.2022 r. i jest OBOWIĄZKOWE. Brak 

zgłoszenia skutkuje karą grzywny.  

 

https://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/abc-pomp-ciepla-budowa-i-zasada-dzialania-pompy-ciepla-aa-38o9-za8Q-zQwx.html
https://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/kolektory-sloneczne-fakty-i-mity-aa-SedF-qyLy-Rdus.html
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Inwentaryzacja ogrzewania budynków  

Program Ochrony Powietrza Województwa Dolnośląskiego zobowiązał Gminę do 

prowadzenia Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków, dlatego zobligowano 

mieszkańców gminy do składania ankiet, które można było złożyć w formie papierowej na 

dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Marcinowice, za pośrednictwem Sołtysów i 

Radnych lub w formie ankiety online.  

 

Zebrane dane posłużyły do oszacowania ilości i jakości istniejących źródeł ciepła, a także 

liczby osób mogących być zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń 

grzewczych. 

 

Na dzień 31.12.2021 r. złożonych zostało 850 sztuk ankiet.           

                                                                      

 

 

2.4. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

Realizując przyjęty uchwałą Nr  XXX/177/21 z dnia 26.02.2021 r. Rady Gminy Marcinowice  

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Marcinowice w 2021 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, 
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- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt, 

- edukację mieszkańców  w zakresie opieki nad zwierzętami. 

31.12.2020 r. zawarta została umowa nr 450/20 ze Schroniskiem - Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 151 na okres od dnia 

01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. 

W 2021 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.  

 

Wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym przeprowadzone zostały 3 kontrole 

w miejscowości Wirki, Zebrzydów i Chwałków w związku z kontrolą dobrostanu zwierząt 

gospodarskich, w wyniku których wszelkie stwierdzone nieprawidłowości zostały w 

wyznaczonym terminie usunięte. 

 

2.5. Gospodarka  wodna 

Konserwacja cieków wodnych 

W ramach działania Gminna Spółka Wodna w Marcinowicach wystąpiła z wnioskiem i 

otrzymała dotację od Wojewody Dolnośląskiego na przeprowadzenie gruntowej konserwacji 

rowu w miejscowości Gola Świdnicka na działce nr 194 na terenie Gminy Marcinowice - 

Rów R-B długość 0,500 km. Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację na dofinasowanie 

działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń 

melioracji wodnych w 2021 roku w wysokości 20 500,00 zł. 

 

 
Rów R-B Gola Świdnicka 
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W wyniku zawartego porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 

nr 7/21 z dnia 06.10.2021 r., Gmina otrzymała dotację w wysokości 90 662,46 zł na 

realizację zadania, tj: „Utrzymanie koryt cieków na terenie Gminy Marcinowice”, w tym:  

- Czarna Woda – utrzymanie koryta cieku w miejscowości Zebrzydów na długości 33+565-

34+800 tj. 1,235 km – w kwocie 56 204,41 zł brutto 

- Sadowa – utrzymanie koryta cieku w miejscowości Sady na długości 5+490-6+200 tj. 0,710 

km – w kwocie 34 458,05 zł brutto 

Udział finansowy Gminy w kosztach wykonania zadania wyniósł 5 000,00 zł brutto. 

 

Przed 

                
Potok Czarna Woda (m. Zebrzydów) 

 

Po 

               
Potok Czarna Woda (m. Zebrzydów) 
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Lokalne partnerstwo wodne – wieloletni plan strategiczny dotyczący Dolnośląskiego 

Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu świdnickiego – plan rozwoju 

gospodarki wodnej w powiecie  świdnickim do roku 2026 

 

Gmina Marcinowice uczestnicząc w lokalnym partnerstwie wodnym zaproponowała 

następujące inwestycje: modernizacja i regulacja potoku Młynówka w Śmiałowicach, 

konserwacja gruntowa i regulacja rowu R-D13 na odcinku 1000 m obręb Marcinowice, 

konserwacja gruntowa i regulacja rowu R-D na odcinku 850 m obręb Śmiałowice, 

modernizacja rowu melioracyjnego cieku wodnego na odcinku 360 m działka 55 i 56 obręb 

Sady. 

W ramach partnerstwa DPW jedną z najważniejszych inwestycji dla gminy jest zbiornik 

retencyjny na terenie obrębów Kątki-Wirki. 

Utworzenie Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody na terenie województwa dolnośląskiego ma 

na celu zainicjowanie lokalnej współpracy pomiędzy mieszkańcami regionów, a instytucjami 

i urzędami w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych na obszarach 

wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolniczego. 

DPW obejmuje potrzeby związane z poprawą retencyjności wód i problemy z jakimi borykają 

się partnerzy, a także sposoby ich rozwiązywania. Dokonana została diagnoza sytuacji pod 

kątem zarządzania zasobami wód i potrzeb rolnictwa oraz mieszkańców obszarów wiejskich. 

DPW dotyczy również informacji o dobrych praktykach w zakresie oszczędnego 

gospodarowania wodą. 

Grupę docelową Lokalnego Partnerstwa ds. Wody stanowią przedstawiciele Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gminy z powiatu świdnickiego,  spółki wodne, izby 

rolnicze, lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, jednostki naukowo-badawcze, 

organizacje pozarządowe; rolnicy oraz właściciele stawów rybnych; przedstawiciele 

podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie 

oraz inne podmioty z terenu powiatu świdnickiego. 
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Zieleń gminna i zadrzewienia 

Realizując zadania wynikające z ustawy o ochrony przyrody – w zakresie wydawania 

zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów w 2021 r. Wójt Gminy Marcinowice rozpatrzył 

ogółem 99 wniosków  w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz 

zgłoszeń zamierzenia wycinki drzew na posesjach prywatnych.  

Wydano 15 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 7 decyzji administracyjnych 

wydanych przez Starostę Świdnickiego, w tym 3 z obowiązkiem nasadzeń zastępczych tj. w 

miejscowościach Marcinowice, Szczepanów, Wirki.   

Ogółem w wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu usuwania 

drzew i krzewów, w 2021 roku usunięto drzewa przeważanie iglaste w liczbie 265 sztuk, 

Gmina Marcinowice dokonała nowych nasadzeń w liczbie 25 sztuk drzew liściastych na 

terenach będących w zasobach.  

W ramach pielęgnacji zieleni dokonano 25 sztuk nasadzeń krzewów na parkingu przy 

Urzędzie Gminy w miejscowości Marcinowice oraz w miejscowości Szczepanów i Wirki. 

 

        

Marcinowice - parking 

 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników urzędu gminy oraz sponsorów 

zagospodarowano teren przy parkingu tj. nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. 
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Ponadto w ramach posiadanych środków w budżecie gminy wykonano cięcia korekcyjne 

drzew w miejscowościach Biała, Marcinowice, Szczepanów, Strzelce, Tworzyjanów, 

Zebrzydów, Mysłaków oraz Wirki. 

    

Silne porywy wiatrów na terenie gminy spowodowały uszkodzenia w postaci powalonych 

oraz połamanych drzew, które niejednorodnie stanowiły zagrożenie dla życia i mienia.  Na 

skutek powalonych drzew ulice i drogi były nieprzejezdne. W działania ratownicze 

zaangażowane były jednostki miejscowych ochotniczych straży pożarnych, które sprawnie 

odblokowały przejazd. 

     

      Strzelce                                                       Droga gminna Szczepanów 
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Plan urządzeniowo-rolny 

Wójt Gminy złożył wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie 

aktualizacji Planu urządzeniowo-rolnego dla Gminy Marcinowice. Opracowanie aktualizacji 

Planu finansowane jest w ramach środków przewidzianych na ten cel z budżetu województwa 

dolnośląskiego. Plan obejmuje: 

- aktualną strukturę demograficzną w poszczególnych wsiach,  

- stan infrastruktury technicznej i społecznej na terenie gminy, 

- potrzeby w zakresie przebudowy dróg transportu rolnego.  

Dokument realizowany jest przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we 

Wrocławiu.  

Plan urządzeniowo-rolny gminy jest opracowaniem planistycznym, w szczególności 

poruszającym problematykę związaną z rolnictwem, a także ochroną środowiska naturalnego, 

a tym samym wskazuje prace umożliwiające poprawę rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W 

Planie poruszane są również kwestie kształtowania krajobrazu oraz jego ochrony. Ponadto 

opracowanie zawiera analizę stanu infrastruktury technicznej, społecznej oraz turystycznej, 

wskazując możliwości podniesienia ich jakości. Powyższe informacje dają razem pełny obraz 

gminy, proponując kierunki jej rozwoju, a zarazem wskazują potrzeby przeprowadzenia prac 

urządzeniowo-rolnych. 

Realizacja Planu przyczyni się zatem do zwiększenia efektywności produkcji rolnej. Plan 

wskazuje również możliwości zachowania i ochrony walorów przyrodniczo-kulturowych.  

Powyższy dokument jest niezbędny do złożenia wniosku o scalenie i wymianę gruntów na 

terenie Gminy Marcinowice. 
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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 – obecnie siedziba klubu 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 

     - budynek świetlicy wiejskiej w Tąpadłach 35 

     - budynek świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie 30A  
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     - 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, Stefanowice, 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 2021 r. 

ROZDZIAŁ WYDATKI 

MAJĄTKOWE 

SUMA 

01008 

- Modernizacja cieków wodnych na 

terenie Gminy Marcinowice 

 

27 060,00 zł 

 

27 060,00 zł 

01042 

- Wiry – droga dojazdowa do 

gruntów rolnych - UMWD 

- Tąpadła – droga dojazdowa do 

gruntów rolnych (dz. 413,416) - 

UMWD 

- Tąpadła II droga dojazdowa do 

gruntów rolnych - UMWD 

- Marcinowice – droga dojazdowa do 

gruntów rolnych (dz. 387/1) - 

UMWD 

 

206 874,44 zł 

 

4 500,00 zł 

 

 

384 313,90 zł 

 

4 500,00 zł  

 

600 188,34 zł 

60014 

- Budowa ogólnodostępnych 

chodników na terenie Gminy M-ce 

RIFIL 

 

 

264 942,00 zł 

 

264 942,00 zł 

60016 

- Budowa chodników wraz z 

przebudową drogi celem poprawy 

 

3 000,00 zł 
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bezpieczeństwa w m. Chwałków – 

RIFIL PGR 

- Modernizacja dróg na terenie 

Gminy Marcinowice – Polski Ład 

- Podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa poprzez budowę 

zatoki autobusowej wraz z 

parkingiem w m. Zebrzydów – 

Dolnośląski Fundusz Pomocy 

Rozwojowej 

-Przebudowa drogi gminnej dz. nr 

361 wraz z chodnikiem i 

oświetleniem w m. Marcinowice - 

FDS 

 

- Przebudowa drogi gminnej w m. 

Gola Świdnicka dz. nr 130/1 - FDS 

-Przebudowa drogi gminnej w m. 

Wirki dz. nr 362, cz. dz. 366 - FDS 

- Przebudowa drogi gminnej Wirki 

dz. 432 wraz z oświetleniem - FDS 

- Przebudowa drogi gminnej 

Mysłaków dz. 518/4, 513/8 

- Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Szczepanów dz. 228 - 

FDS 

-Przebudowa dróg osiedlowych do 

budynków mieszkalnych po byłym 

PGR na dz. nr 343, 347, 348, 349, 

350 w m. Szczepanów - KOWR 

-Przebudowa kanalizacji deszczowej 

przy drodze gminnej w Mysłakowie 

- Przebudowa przejścia dla pieszych 

w m. Szczepanów - RFRD 

- Przebudowa przejść dla pieszych w 

obrębie skrzyżowania ulic T. 

Gajcego i A. Asnyka w 

Marcinowicach - RFRD 

- Zagospodarowanie przestrzeni 

wokół świetlic wiejskich w 

Strzelcach i Tworzyjanowie - DUW 

-Wykonanie chodnika przy placu 

zabaw Mysłaków - FS 

 

 

49 200,00 zł 

 

               349 399,99 zł 

 

 

 

 

 

303 000,00 zł 

 

 

 

350 000,00 zł 

 

               254 984,00 zł 

 

67 999,99 zł 

 

1 000,00 zł 

 

940 431,00 zł 

 

 

595 015,67 zł 

 

                 

                 37 000,00 zł 

 

                   8 000,00 zł 

 

9 000,00 zł 

 

 

 

280 932,37 zł 

 

                  

                 13 000,00 zł 

85516 

- Utworzenie Klubu Malucha w 

Wirach – Maluch+ 

  

 

74 636,14 zł 

 

74 636,14 zł 

90015 

-Modernizacja systemu oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy 

 

17 512,74 zł 
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Marcinowice - RIFIL 

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

w Gminie Marcinowice: 

m. Biała, 

m. Kątki FS, 

m. Zebrzydów FS. 

m. Stefanowice FS (10284,16 zł) 

m. Szczepanów I i II etap 

m. Marcinowice  

m. Wiry  

m. Wirki  

m. Gola Św. 

m. Gruszów 

m. Śmiałowice 

 

 

 

 

37 000,00 zł 

4 800,00 zł  

8 000,00 zł 

16 800,00 zł 

37 300,00 zł 

24 500,00 zł 

2 500,00 zł 

8 500,00 zł 

16 000,00 zł 

30 000,00 zł 

30 000,00 zł 

232 912,74 zł 

 

 

90095  

- Budowa ogrodzenia na dz. nr 188 

przy świetlicy wiejskiej w Goli Św 

FS. 

 

-Modernizacja i doposażenie placu 

zabaw w Centrum Integracji i Sportu 

w Marcinowicach - FS 

-Modernizacja ogrodzenia przy placu 

zabaw (Wirki) - FS 

-Modernizacja placów zabaw na 

terenie Gminy Marcinowice - RFIL 

-Zakup kosiarki samojezdnej 

Szczepanów - FS 

- Zakup kosiarki samojezdnej Klecin 

- FS 

 

 

 

9 000,00 zł 

 

 

 

3 198,00 zł 

 

 

37 200,00 zł 

 

574 581,66 zł 

 

10 838,00 zł 

 

12 334,63 zł 

 

 

647 152,29 zł 

92109 

-Montaż klimatyzacji na świetlicy 

wiejskiej FS Tąpadła 

-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w 

m. Kątki 

-Wymiana dachu na świetlicy 

wiejskiej w m. Sady – Odnowa 

Dolnośląskiej Wsi 

- Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Strzelcach 

-Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Tworzyjanowie - DUW 

 

 

9 912,54 zł 

 

37 884,00 zł 

 

194 378,28 zł 

 

11 383,00 zł 

 

 

8 844,00 zł 

 

262 401,82 zł 

RAZEM: 5 371 256,35 zł 



         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

41 

                                                   

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 miejscowości 

Tworzyjanów. W trakcie realizacji pozostaje jeszcze zmiana planu w miejscowości  Sady 

(planowany na 2021r.), Chwałków, Marcinowice ul. Świdnicka i Mickiewicz przyjęcie 

planowane jest na 2022 rok. 

 

Lp 
Plany miejscowe 

przyjęte w 2021 roku 
Uchwała nr 

Środki 

wydatkowane 

w 2021 roku 

Uzyskany rezultat 

1 

w sprawie: 

przystąpienia do 

sporządzenia mpzp 

dla obszaru 

położonego w rejonie 

ul. Świdnickiej 

XXI/20/20  

z dnia 

20.05.2020r. 

1  347,90 zł Uzyskanie uzgodnień 

 

2 

 

 

w sprawie: 

przystąpienia do 

sporządzenia mpzp dla 

obszaru położonego w 

rejonie ul. 

Mickiewicza 

 

XLI/246/21  z 

dnia 26 

listopada 

2021r. 

 

688,80 zł 

  Uzgadniany 

 

3 

 

 

w sprawie: uchwalenie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi 

Sady. 

 

XXXI/182/21 z 

dnia 26 marca 

2021r. 

 

10 230,00 zł 

Nowe tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN) 

 

   

 

 

4 

w sprawie: 

przystąpienia do 

sporządzenia mpzp dla 

obszaru położonego 

we wsi Chwałków 

XLI/245/21 z 

dnia 26 

listopada 

2021r. 
1 126, 50 zł 

   

    Uzgadniany 

 

 

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, 
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2) 14 drogach powiatowych o łącznej długości 74,44 km, 

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 2021 r wykonano następujące zadania remontowe na drogach: 

 

1. Prace remontowe ma skrzyżowaniu ul. Szymborskiej i ul. Broniewskiego – 7 425,00 zł 

2. Naprawa załamanych przepustów Wiry i Wirki - 5 000,00 zł 

3. Utwardzenie drogi przy ul. Świdnickiej  -2 900,00 zł 

4. Montaż znaków drogowych-  4 764,98 zł        

5. Koszenie poboczy –2 700,00 zł 

6. Remont odcinka przy ul. Świdnickiej (Biedronka, remiza) – 15 713,25 zł 

7. Prace przy chodniku ul. Tuwima 2 – 2 450,00 zł  

8. Naprawa nawierzchni przy zjeździe do remizy w Mysłakowie -  1 230,00 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 2021 

Spółka inwestowała w rozwój i modernizację sieci, których celem było uzyskanie 

maksymalnie ciągłej dostawy wody mieszkańcom, nawet w sytuacjach pojawiających się 

awarii.  

 

Woda dostarczana jest mieszkańcom Gminy z jednej stacji  uzdatniania  w Strzelcach będącą 

własnością Spółki, której  zdolność produkcyjna wynosi 2 400 m³ na dobę oraz z 4 ujęć wód 

podziemnych. Stacja zaopatruje w wodę 19 okolicznych wsi znajdujących się na terenie 

Gminy Marcinowice. Spółka również prowadzi sprzedaż hurtową wody  dla Gminy Mietków. 

Woda dostarczana jest do dwóch miejscowości  Chwałów i Domanice.  

 

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. 
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Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o .na podstawie Decyzji Nr 31/0/14 z dnia 29 

maja 2014 r i Decyzji Nr 17/0/16 z dnia 19 lutego 2016 r prowadzi na terenie Zakładu Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ). Do PSZOK-u przyjmowane są 

odpady zebrane w sposób selektywny w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów nie jest 

możliwe zgodnie z przyjętym harmonogramem, W ramach opłaty uiszczanej przez 

właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są: 

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

– zużyte baterie i akumulatory 

– odpady budowlane i rozbiórkowe 

– meble i odpady wielkogabarytowe 

– zużyte opony 

– odpady zielone 

– odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone 

– papier i tektura 

– tworzywa sztuczne 

– szkło i opakowania ze szkła 

– opakowania ulegające biodegradacji 

Odpady mieszkańcy muszą dostarczyć swoim transportem. 

 W celu ułatwienia mieszkańcom pozbycia się odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest 

objazdowa zbiórka odpadów dwa razy w roku. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju odpady przyjmowane były po wcześniejszym 

umówieniu telefonicznym. 

 

 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 

1082 wszystkich opraw oświetleniowych, z tego 198 opraw jest własnością gminy, 728 opraw 

stanowi mienie Tauron Dystrybucja. Sprzedaż energii do dnia 31.12.2021r. należy do 

ENERGA-OBRÓT S.A. 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 



         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

44 

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 2021 roku w zakresie prac remontowych wykonano : 

- naprawa słupka Orlik w Wirkach  – 1 845,00 zł 

- przygotowano do sezonu Orlików w Wirkach i Szczepanowie – 800,00 zł 

- naprawa instalacji hydraulicznej Orlik Wirki i Szczepanów – 1 700,00 zł 

 

 3.9 Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych 

 

Zadania remontowe realizowane na obiektach świetlice wiejskie 

W 2021 roku w zakresie prac remontowych wykonano: 

 - naprawa dachu na świetlicy wiejskiej w Sadach  194 378,28 zł 

 - naprawa komina na świetlicy wiejskiej w Szczepanowie 8 470,00 zł 

 

3.10 Galeria zrealizowanych inwestycji 

 
 

 

Wiry – droga dojazdowa do gruntów rolnych 
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Tąpadła II droga dojazdowa do gruntów rolnych 

 

 
 
 

Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice – Kątki 
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Przebudowa drogi gminnej dz. nr 361 wraz z chodnikiem i oświetleniem w m. Marcinowice 

 

 
 
 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki autobusowej wraz z parkingiem  

w m. Zebrzydów – Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 
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Przebudowa drogi gminnej w m. Gola Świdnicka dz. nr 130/1 – FDS 

 

 
 

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Wirki dz. nr 362, cz. dz. 366 – FDS 
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. 228 - FDS 

 

 
 

 

Przebudowa dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR na dz. nr 343, 347, 

348, 349, 350 w m. Szczepanów – KOWR 
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Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie – DUW 
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Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice – RFIL 

 

 
Szczepanów 

 

 

 
Gola Świdnicka 
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Śmiałowice 

 

 

 
Marcinowice 
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       Stefanowice 

 

       

 
Strzelce 
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Tąpadła 

 

 

 
Tworzyjanów 
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Wirki 

 

 
Zebrzydów 

 

 



         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

55 

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 31.05.2021. Od 1 czerwca 2021 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 

2021 r. objęto ogółem 5561 osoby i 129 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 

2021 r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Marcinowice realizowany był przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą 
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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 2021 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: 

• 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 2021 r. i przedstawione w poniższej tabeli zostały określone 

w Uchwale Nr XXVIII/158/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia  30 grudnia 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 

Rodzaj zabudowy Częstotliwość odbioru 

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 

Rodzaj zabudowy Częstotliwość odbioru 

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 

Rodzaj zabudowy Częstotliwość odbioru 

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 

Rodzaj zabudowy Częstotliwość odbioru 

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 

Rodzaj zabudowy Częstotliwość odbioru 

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 2021 r. - zostały 

określone w przyjętej przez Radę Gminy Marcinowice Uchwale Nr XVIII/92/19 z dnia 20 

grudnia 2019 r. Uchwałą NR XXVIII/159/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadzono nowe 

stawki opłat obowiązujące od czerwca 2021 r. 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi z terenu 

nieruchomości zamieszkałej 

Lp. 

Sposób zbierania 

i odbierania odpadów 

komunalnych 

Kwota za 1 mieszkańca 

[zł/miesiąc] 

Stawka obowiązująca do 31.05.2021 r. 

1. selektywny 26,00 

2. selektywny (kompostownik) 25,00 

Stawka obowiązująca od 1.06.2021 r. 

1. selektywny  35,00 

2. selektywny (kompostownik) 27,00 

3. zabudowa wielorodzinna  30,00 
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Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi z terenu 

nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny - obowiązująca do 31.05.2021 r. od 

1.06.2021 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.) z godnie z ustawą muszą być wyposażeni w 5 pojemników 

(czarny, żółty, niebieski , zielony, brązowy). 
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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 2021r. 

były: 

 dotacje Wydziału Zdrowia i  Spraw Społecznych Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego  

           w wysokości   -      9 150 667,10 

 środki Gminy w wysokości  –     1 292 904,63 

 środki z Funduszu Solidarnościowego -            27 408,25 

 środki PFRON  -         10 000,00 

Łączny budżet Ośrodka wyniósł  –               10 480,979,98 

 

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 2021 roku w gminie Marcinowice 

ze świadczeń rodzinnych skorzystały 415 rodzin. W ramach ustawy o świadczeniach 

rodzinnych ustalono uprawnienia  i wypłacono świadczenia na kwotę  1 760 051,88 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 2021 roku ze świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego skorzystały 32 rodziny. W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, ustalono uprawnienia  i wypłacono 395 świadczeń na kwotę 157 900,60 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 2021 roku liczba świadczeń wychowawczych 

przyznanych decyzją wyniosła ogółem 12 924 na ogólną kwotę 6 455285,20 zł.  

 

„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 2021 tut. 

Ośrodek wypłacił dwa świadczenia w kwocie 8 000 zł.  

 

Tabela. Wydatki na świadczenia na rzecz rodziny  

 

2021 rok – wyszczególnienie Liczba osób/dzieci 

uprawnionych/otrzymujących 

świadczenie ogółem 

Wydatkowana kwota na 

świadczenia w 2021 roku w zł 

Zasiłki rodzinne wraz z 

dodatkami 

288 322 990,90 

Zasiłki pielęgnacyjne 117 276706,88 

Świadczenia pielęgnacyjne 39 775957,30 
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Specjalne zasiłki opiekuńcze 5 31 620,00 

Zasiłki dla opiekuna 2 14 880,00 

Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia się dziecka 

32 32 000,00 

Świadczenia rodzicielskie 20 120 999,10 

Jednorazowe świadczenie 

„Za życiem” 

2 8 000,00 

Świadczenia alimentacyjne 32 157 900,60 

Świadczenia wychowawcze 

500+ 

1192 6 455 285,20 

Wspieranie rodziny, w tym: 

- pobyt dzieci w rodzinach 

zstępczych oraz placówkach 

opiekuńczo wychowawczych 

- wsparcie asystenta rodziny 

9 

 

 

7 

108 001,26 

 

 

50 011,26 

Pomoc materialna o 

charakterze socjalnym dla 

ucznia – stypendium 

45 37 290,69 

 

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 

własne gminy. Wypłata świadczenia następuje po okazaniu faktur na zakup produktów na 

cele edukacyjne. W 2021 roku wypłacono stypendia dla 45 uczniów na kwotę 37 290,69 zł z 

czego 7 458,14 zł stanowiły środki gminy, 29 832,55 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 2021  

roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 49  Kart Dużej Rodziny. 
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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 36 dodatków mieszkaniowe dla 6 rodzin   

na   kwotę 6 986,60 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. Aby otrzymać 

wsparcie na pokrycie rachunków za prąd należy przedłożyć umowę zawartą z 

przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej.  W 2021 roku w gminie Marcinowice z dodatku energetycznego skorzystały 2 

rodziny. W ramach zadań wynikających z ustawy prawo energetyczne ustalono uprawnienia i 

wypłacono 10 świadczeń na kwotę 185,82 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 2021 roku ustalono uprawnienia i wypłacono 256 świadczeń w 

formie zasiłku okresowego dla 44 osób na kwotę 88 550,20 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 215 świadczeń dla 24 osób w formie zasiłku 

stałego na kwotę 115 647,43 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 

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 

 

2021 rok – wyszczególnienie Liczba osób/rodzin 

korzystających ze świadczeń 

ogółem 

Wydatkowana kwota na 

świadczenia w 2021 roku w zł 

Domy pomocy społecznej 

 

8 203 176,15 

Zasiłki stałe 

 

24 115 647,43 
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Zasiłki okresowe 

 

44 88 550,20 

Zasiłki celowe 

 

234 122 348,00 

Zasiłki celowe w wyniku 

zdarzeń losowych i klęski 

żywiołowej 

 

13 40 500,00 

Posiłki w ramach 

wieloletniego programu 

„Posiłek w szkole i w domu” 

 

66 49 619,48 

Usługi opiekuńcze 

 

2 30 008,32 

Schronienie 

 

6 5 646,03 

Dodatki mieszkaniowe i 

energetyczne 

 

8 7 172,42 

 

 

Wieloletni  Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2019-2023 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 uczniów 

i pomoc w formie zasiłku celowego. Łącznie ze wsparcia skorzystało 66 osób. Całkowity 

koszt Programu wyniósł w 2021 roku 49 619,48 zł. 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD) 2014-2020 współfinansowany jest z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc skierowano do 205 

osób. 

 

Bank Żywności we Wrocławiu – we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu 

rozdysponowano 810 kg dodatkowej żywności, którą skierowano do 91 rodzin z terenu 

Gminy Marcinowice 

 

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 
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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 2021 roku– objęto 

wsparciem 7  rodzin. 

 

Program PFRON – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – wsparcie w 

postaci zakupu paczek żywnościowych dla 40 osób niepełnosprawnych na kwotę 10 000,00 zł 

 

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – na realizację Programu 

wykorzystano środki w kwocie 13 050,00 zł 

 

Program Opieka Wytchnieniowa - na realizację Programu wykorzystano środki w kwocie 

14 647,20 zł 

 

Akcja „Magiczny List do Świętego Mikołaja” oraz „Podaruj Gwiazdkę” – w ramach obu 

akcji do 30 dzieci z terenu Gminy Marcinowice trafiły piękne paczki. 

 

„Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu 

pokarmowego” 

Gmina Marcinowice podpisała z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu umowę na 

realizację projektu „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego 

odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”. 

W trakcie realizacji projektu w okresie od 1 marca do 31 lipca 2021 r. ponad pięćdziesięciu 

mieszkańców gminy przebadało się w powyższym zakresie. Realizacją projektu z ramienia 

gminy, w tym: informowaniem o programie oraz o ścieżce przebiegu badań, wydawaniem 

testów, przekazywaniem wyników testów uczestnikom projektu, zajmował się Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach.  
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6.   Edukacja publiczna  

   

6.1 Dochody i wydatki poniesione przez Gminę Marcinowice na zadania oświatowe w 

2021 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 2021 ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 4.808.292,00 

zł. 

 

Gminie Marcinowice w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 

przyznana została kwota 15 750 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu 

wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego. Zajęcia zostały zorganizowane w ilości 60 godzin dla uczniów w 

Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach oraz w ilości 135 godzin dla 

uczniów w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach. Zajęcia odbyły się 

w okresie wrzesień-grudzień 2021 r.   

 

Wykonane wydatki w placówkach oświatowych kształtowały się następująco: 

 

l.p. Nazwa placówki Wydatki wykonane w 2021 r. 

 

1. Szkoła Podstawowa w Marcinowicach 4.834.704,70 zł 

2. Szkoła Podstawowa w Strzelcach 2.557.872,36 zł 

RAZEM: 7.392.577,06 zł 

 

3. Publiczne Przedszkole w Marcinowicach    945.879,12 zł 

RAZEM: 8.338.456,18 zł 

 

 

Gmina Marcinowice dokonywała, na rzecz innych gminy, zwrotu kosztów ponoszonych za 

udział dzieci zamieszkałych na terenie gminy Marcinowice do przedszkoli znajdujących się w 

innych gminach. W 2021 roku byłą to kwota rzędu: 344.496,21 zł.  
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Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki. 

 

Realizując zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, Wójt Gminy Marcinowice 

wystąpił w 2021 r. do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskami o udzielenie dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.  

Dotacja celowa wykorzystana w 2021 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: 26.628,10 zł, 

- materiały ćwiczeniowe wyniosła: 9.795,66 zł,  

 

w Szkole Podstawowej w Strzelcach na: 

- podręczniki lub materiały edukacyjne: 17.113,14 zł, 

- materiały ćwiczeniowe wyniosła: 4.087,98 zł.  

 

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 2021 roku za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 stypendium o wartości od 180 zł do 

800 zł otrzymało 25 uczniów: 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Marcinowicach oraz  5 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach. Łączna kwota wypłaconych stypendiów to: 

7.240 zł. Wśród stypendystów było 15 uczniów wyróżnionych w dziedzinie nauki, 2 uczniów 

wyróżnionych w dziedzinie sportu, 5 uczniów wyróżnionych w dziedzinie artystycznej oraz 3 

uczniów w dziedzinie naukowej i artystycznej.   

Podczas uroczystego spotkania w dniu 19 października 2021 r. wyróżnionym uczniom i 

dyrektorom szkół Wójt Gminy wręczył okolicznościowe dyplomy i przekazał drobne 

upominki.   
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Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Na podstawie art. 122 ustawy Prawo oświatowe, w 2021 roku, pracodawcom, którzy kształcili 

młodocianych pracowników w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy, Wójt Gminy Marcinowice, na podstawie decyzji administracyjnych, 

wypłacił poniesione koszty kształcenia. 

W ramach nauki zawodu (blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, fryzjer) pięciu pracodawcom za wykształcenie pięciu młodocianych 

pracowników wypłacono dofinansowanie w wysokości 38.459,49 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. 

 

Klub Malucha w Wirach. 

W związku z realizacją resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  w 

wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, w marcu br. podjęto stosowne uchwały Rady Gminy 

Marcinowice w sprawie utworzenia Klubu Malucha w Wirach, określenia statutu, wysokości 

opłat za korzystanie z klubu, a także wszelkie czynności związane z uruchomieniem 

placówki, w tym m.in.: nadanie numeru NIP i Regon, przygotowanie wydawalni posiłków, 

wpisanie klubu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, przeprowadzenie procedury naboru 

na stanowisko kierownicze, rekrutacji pracowników i dzieci do klubu. Funkcjonowanie Klubu 

Malucha w Wirach rozpoczęło się z dniem 1 września 2021 r.  W czerwcu 2021 r. podpisano 

umowę w sprawie dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (80 zł na 1 

miejsce opieki). Kwota przyznanej dotacji: 15.360 zł. W listopadzie podpisano kolejną 

umowę, na podstawie której Gminie Marcinowice przekazano dotację w wysokości 17.280 zł 

z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 (90 zł na 1 miejsce opieki). 
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Do Klubu Malucha uczęszczało 24 dzieci: 10 dziewczynek w wieku rok, dwa i trzy lata oraz 

14 chłopców w wieku roku i dwóch lat. W Klubie zatrudniono 8 osób w tym 3 opiekunki.   

 

 
 

Wsparcie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

 

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

domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły 

podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez 

organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,  

w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach doposażono oraz poprawiono 

standard jadalni. W trosce przede wszystkim o zdrowie uczniów, podniesiony został standard 

higieny oraz kultury spożywania posiłków oraz zmodernizowano wydawalnię posiłków. 

Stworzono zmywalnię i wydawalnię. Dzięki temu uczniowie spożywają posiłki z naczyń 

sztućcami wielokrotnego użytku. W Podczas realizacji zadania wykonano usługi adaptacyjno 

– remontowe, zakupiono niezbędne materiały oraz sprzęt takie jak umywalkę, baterię, szafkę, 

ladę, roletę, drzwi, podgrzewacz wody, lampy.  

Dotacja celowa przeznaczona na zadanie: 18.339,26 zł. Finansowy wkład własny Gminy 

Marcinowice: 4.584,83 zł. Całkowity koszt zadania: 22.924,09 zł.  
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„Laboratoria Przyszłości” 

W ramach inicjatywy „Laboratoria Przyszłości” Gmina Marcinowice otrzymała środki 

finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie 

kompetencji przyszłości takich jak współpraca, kreatywność czy rozwiązywanie problemów. 

Wsparcie przekazane zostało w całości z góry i nie wymagało wkładu własnego.  

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach w ramach otrzymanej kwoty wsparcia w wysokości 

85.800 zł (przy liczbie uczniów 286 osób) zakupiła m.in. : 

do pracowni technicznej: drukarkę 3D wraz z akcesoriami, zestawy BeCreo, zestawy 

konstrukcyjne drewniane, narzędzia do prac technicznych; 

do pracowni kulinarnej: piekarnik, lodówko-zamrażarkę, tostery, gofrownicę, miksery i 

blendery, a także akcesoria kuchenne i blaty robocze; 

w zakresie programowania, kodowania i konstruowania: pomoce dydaktyczne w tym: maty, 

roboty i zestawy do robotyki, klocki, lupy. 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach w ramach otrzymanej kwoty wsparcia w wysokości: 60.000 

zł (przy liczbie uczniów 137 osób)zakupiła m.in.: drukarkę 3D wraz z filamentami, 

mikroskopy zestawy elektroniczne i magnetyczne, krosna tkackie i przybory krawieckie, 

stację lutowniczą, wiertarko-wkrętarkę, skrzynki narzędziowe z wyposażeniem, robot 

kuchenny, garnki, patelnie, krajacze do warzyw, roboty i wagi kuchenne, zestawy klocków 

Lego, mikrofony bezprzewodowe i kolumny z odtwarzaczem, aparat fotograficzny wraz z 

oprzyrządowaniem.     
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„Umiem pływać” 

 

W ramach porozumiem podpisanych pomiędzy Gminą Marcinowice a Dolnośląską Federacją 

Sportu we Wrocławiu uczniowie II i III klas ze szkół podstawowych  

w Marcinowicach i Strzelcach wzięli udział w projekcie „Umiem pływać”.  

15 dzieci w okresie marzec-czerwiec i 30 dzieci w okresie wrzesień-grudzień 2021 r. 

nabywały i szkoliły swoje umiejętności pływania w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bielawie 

Aquarius Park Wodny. 

Wkład Gminy Marcinowice wyniósł 3.940 zł. Dolnośląska Federacja Sportu poniosła wydatki 

związane z: wejściem na basen, ubezpieczeniem dzieci, instruktorem, kosztem transportu. 

 

 

 
 

 

„Poznaj Polskę” 

 

W ramach przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, Gminie Marcinowice, 

przyznano dofinansowanie w formie dotacji celowej, w łącznej wysokości: 33.752,00 zł na 

przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego, wycieczek szkolnych 

związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zwanymi 

dalej „priorytetowymi obszarami edukacyjnymi”. Finansowy wkład własny Gminy 

Marcinowice: 12.438,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 46.190,00 zł.   

 

 

 
 

Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Marcinowicach w ramach przedsięwzięcia 

wyjechali na 3 dniową wycieczkę do Warszawy i zwiedzili m.in. Zamek Królewski, Muzeum 

Powstania Warszawskiego oraz Łazienki Królewskie. Uczniowie z klas I-III na jednodniowej 

wycieczce we Wrocławiu zwiedzili Hydropolis, Muzeum Przyrodnicze i Muzeum Miejskie 

Wrocławia. 
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Natomiast uczniowie klas starszych Szkoły Podstawowej w Strzelcach w ramach dwudniowej 

wycieczki zwiedzali Kraków, a uczniowie klas młodszych podczas wycieczki jednodniowej 

zwiedzili Zamek w Bolkowie i Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. 

 

„Cyfrowa Gmina” 

W ramach Rozwoju Cyfrowego jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienia 

cyfrowej odporności na zagrożenia, Gmina Marcinowice złożyła wniosek w konkursie 

„Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju 

cyfrowym”. W projekcie Gmina zawnioskowała o laptopy, wraz z oprogramowaniem i 

ubezpieczeniem sprzętu, dla 91 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Wnioskowana kwota projektu wyniosła 318.500 zł. 

 

 

 
 

 

W grudniu 2021 r. złożono formularz aplikacyjny o Grant w projekcie 

„Cyfrowa gmina” opiewający na kwotę 195.660 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" na 

zakup:  

- stacji roboczych typu All-in-One oraz desktop wraz z akcesoriami (14 sztuk) wraz z 

oprogramowaniem biurowym, 

- urządzenia wielofunkcyjnego w celu ułatwienia drukowania i skanowania dokumentów, 

- zestawu do prowadzenia wideokonferencji umożliwiającego organizowanie spotkań i 

konsultacji urządzenia UTM,  

- oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT,  

- oprogramowania do backupu (kopii zapasowych),  

- wyspecjalizowanego serwera plików,  

- usługi wykonania nowej strony internetowej (BIP),  

- wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, 

- szkolenie pracowników z bezpieczeństwa informacji, 

- aktualizacja serwerowych systemów operacyjnych.  
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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 2021r. 

 

Lp. Nazwa placówki Wydatki wykonane w 2021r. 

 

1. 

 

 

Publiczne Przedszkole                                     

w Marcinowicach 

 

 

945 879,12 zł 

 

 

2. Opieka nad dziećmi: stan na 31.12.2021r. 

    Do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach w 2021r uczęszczało : 

    75 dzieci w tym  - 3 latków 18 

                            - 4 latków 32 

                            - 5 latków 25 
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  3.  Stan zatrudnienia: 

Nauczyciele -  7  osób, w tym : 4 nauczycieli kontraktowych, 2 mianowanych,   

 1 dyplomowany        

                            

Awans zawodowy  -  grudzień – 1 nauczyciel mianowany na dyplomowanego  

Administracja i obsługa: 7 osób  

 

 

 

4. Doposażenie bazy przedszkola 

Dokładamy wielu starań, aby baza naszego przedszkola była zaopatrzona w różnorodne  

zabawki i pomoce dydaktyczne, dzięki którym nasi wychowankowie mają możliwość  

aktywnego i twórczego rozwój. W roku 2021 doposażyliśmy bazę przedszkola w 

interaktywne zabawki do nauki kodowania i programowania. 

• RoboDoc -  interaktywne roboty do nauki kodowania i programowania    

• stroje dla dzieci 

• pomoce dydaktyczne, zabawki 

• zakup kosiarki  

• zakup namiotów – 3 szt. 

• krzesełka dla dzieci doposażenie sal 10 szt. 

• doposażenie biblioteczki 

• doposażenie gabinetu logopedycznego 

• zakup prenumeraty miesięczników „Bliżej Przedszkola”, „Get Creative” 
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Programy i projekty edukacyjne realizowane w przedszkolu: 

  

 

Nasze przedszkole organizuje wiele ciekawych imprez, uczestniczy w różnorodnych 

programach edukacyjnych jak i 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” program edukacyjny 

• „Cała Polska czyta dzieciom” – program edukacyjny  

• „Dzieci uczą rodziców” – program edukacyjny 

• „Kreatywny Przedszkolak”  -Ogólnopolski projekt edukacyjny  

• „Magiczna moc bajek” Ogólnopolski projekt edukacyjny  

• „Zabawa ze sztuką” Ogólnopolski projekt edukacyjny  

• „Z kulturą mi do twarzy” Ogólnopolski projekt edukacyjny  

• „Bezpieczny Przedszkolak” 

• „Zbiórka nakrętek” 

• „Szkoła do hymnu” 

• „Zbiórka karmy dla zwierząt pomoc dla schroniska” 

•  „Góra grosza” akcja charytatywna 
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• „Zbiórka Kasztanów i żołędzi” – Nadleśnictwo Świdnica 

•  „Aniołkowe Granie” – program edukacyjny 

•  „Emocja” Międzynarodowy projekt edukacyjny  

•  „Technikoludek przedszkolak w świecie technologii” 
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5. Wewnątrzprzedszkolne uroczystości: 

•  Dzień babci i dziadka- ONLINE 

•  Bal Karnawałowy  

•  Konkurs plastyczny „Eko-Zwierzaki Cudaki” 

•  Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną  

•  Pasowanie na przedszkolaka 

• Tydzień zdrowia  

•  Obchody Dnia Niepodległości 

• Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

• Międzynarodowy dzień Praw Dziecka 

• Spotkanie z Mikołajem 

• Koncert Bożonarodzeniowy 

• Teatrzyki „Przygody pingwinka Pik-Poka”, „Bajeczny kramik” 
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6. Inne  

W związku z pandemią koronawirusa covid-19 Publiczne Przedszkole ograniczyło swoją 

działalność od dnia 17 lutego do 28 lutego 2021r.  wprowadzając pracę zdalną dla wszystkich 

wychowanków. W październiku i listopadzie zostały zamknięte tylko pojedyncze odziały,          

w których prowadzone były zajęcia zdalne. Pozostałe oddziały pracowały w trybie 
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stacjonarnym. W czasie ograniczonej pracy przedszkola  nauczyciele komunikowali się                          

z rodzicami oraz dziećmi za pomocą  komunikatorów, telefonów, email. 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 2021/2022. Nauczyciele swoją pracę dokumentowali w postaci raportów 

przesyłanych dyrektorowi.  

 

 

 

       



         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

81 

6.3 Szkoła Podstawowa w Strzelcach 

 

Wydatki wykonane w 2021 r.  

 

 

Oddziały przedszkolne 

W 2021 r. do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. K. K. 

Baczyńskiego w Strzelcach uczęszczało łącznie 41 dzieci w tym: 6 dzieci trzyletnich, 9 dzieci 

czteroletnich, 8 dzieci pięcioletnich, 18 dzieci sześcioletnich. 
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Liczba uczniów 

Do Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach uczęszczało 139 uczniów. 
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Lp. Nazwa placówki Wydatki wykonane w 2021 r. 

1. 

 

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego  

w Strzelcach 

 

2 557 872,36 zł 
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Stan zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe 

 

W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach wg stanu na 31.12.2021 roku 

zatrudnionych było 28 pracowników, w tym 21 nauczycieli i 7 pracowników 

niepedagogicznych (1 pracownik sezonowy). 

W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach wg stanu na 31.12.2021 roku  

11 osób to nauczyciele posiadający najwyższy stopień awansu zawodowego - stopień 

nauczyciela dyplomowanego, co stanowi 52% 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. 1 nauczyciel posiada stopień awansu 

nauczyciela stażysty, co stanowi 5 % ogółu zatrudnionych nauczycieli. 
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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 2021 roku zakupiono 

m.in.: monitory interaktywne; pakiety komputerowe do przedszkola; statyw pod laptop 

i projektor; siatkę do piłki ręcznej; tablicę suchościeralną; pomoce dla dzieci; książki  

do biblioteki; programowalnego robota; tablet piórkowy; klocki, gry; zabawki na świetlicę; 

bramki, gumy do ćwiczeń; meble na hol (strefa relaksu);  narzędzia ogrodnicze; regał na piłki; 

niszczarkę; doposażono również sale w konieczne dodatkowe meble. Zakończony projekt 

„Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” realizowany zgodnie z ZIT 

Wałbrzyskim, Priorytet 4.2. Poprawa poziomu edukacji i promowanie uczenia się przez całe 

życie, Działanie 4.2.1. Równy dostęp do edukacji Działanie 4.2.2. Kształcenie i szkolenie 

zawodowe pozwolił na znaczne wzbogacenie bazy szkoły w liczne nowoczesne pomoce 

dydaktyczne. 

 

2. W lutym 2021 r. w szkole podłączony został Internet światłowodowy,  w ramach Programu 

Operacyjnego „Polska Cyfrowa” finansowanego ze środków Unii Europejskiej  

i budżetu państwa. 

 
 

3. Również w lutym szkoła wzbogaciła się o 25 dziesięciocalowych tabletów z usługą LTE, 

klawiaturą bezprzewodową (Bluetooth) wraz z rysikiem i etui. Pakiety te, przekazane  

za pośrednictwem Naukowej i  Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu 

Badawczego w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, stanowią 

nieodpłatne doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy. Urządzenia z mobilnym Internetem 

są nieocenioną pomocą zwłaszcza w czasie zdalnego nauczania, ponieważ udostępniane 

uczniom i nauczycielom w przypadku braku własnego sprzętu gwarantują pełne uczestnictwo 

dzieci/młodzieży w lekcjach online oraz efektywniejsze prowadzanie zajęć na odległość. 

Wartość sprzętu to 24 261, 75 zł. 
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4. Dzięki wsparciu, jakie Gmina Marcinowice otrzymała z rządowego programu „Posiłek  

w szkole i w domu”, w szkole powstała zmodernizowana jadalnia. Od października 2021r. 

uczniowie mogą spożywać obiady w miejscu wyposażonym w nowe zaplecze kuchenne,  

na zastawie stołowej, przez co w czasie pobytu w szkole mogą zjeść jak w domu. Wartość 

wydawalni, jej modernizacji i doposażenia wyniosła 14.938,03 zł. 
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5. W listopadzie 2021r. szkoła przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości” inicjatywy 

edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 

GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tym samym uzyskała od państwa wsparcie 

finansowe, w wysokości 60.000 zł. Z katalogu wyposażenia opracowanego na potrzeby 

realizacji programu szkoła zakupiła sprzęt edukacyjny pozwalający na stworzenie 

nowoczesnej szkoły sprzyjającej odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań. Umożliwi 

to uczniom kształtowanie kompetencji kreatywnych i technicznych oraz przyswajanie wiedzy  

przez eksperymentowanie i zdobywanie w ten sposób praktycznych umiejętności. 

 

 
 

 

6. Z uwagi na powalenie drzewa w wyniku przechodzącej wichury remontu wymagało boisko 

szkolne, jego nawierzchnia, kosz do koszykówki oraz ogrodzenie. Wykonano również 
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korektę drzew i wycinkę tych, które zagrażały bezpieczeństwu. Nawierzchnia boiska  

oraz placu zabaw zostały wyczyszczone przez specjalistyczną firmę. Dokonano naprawy 

podłoża przy wejściu głównym do szkoły oraz remontu wejścia do sali gimnastycznej. 

Naprawy wymagał również system monitoringu, instalacja niskonapięciowa oraz zewnętrzne 

rolety zabezpieczające okna na parterze szkoły. W okresie letnim wykonano również 

niezbędne prace remontowe przy kotle CO. W budynku szkoły zamontowano  także domofon, 

który w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły z uwagi na COVID-19, usprawnia 

odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej oraz pozwala na kontrolowanie wchodzenia na teren 

szkoły osób trzecich. Ze względów zabezpieczenia przeciwpożarowego ważnym 

przedsięwzięciem było przeniesienie przyłącza wodociągowego na teren posesji szkoły – 

koszt działania 20 314,36 zł.  

 

Wyniki nauczania 

 

Egzamin ósmoklasisty 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy VIII przystąpili do egzaminu z języka 

polskiego, matematyki, języka niemieckiego i języka angielskiego. Z uwagi na objęcie całej 

klasy kwarantanną w maju, uczniowie przystąpili do egzaminu w terminie dodatkowym  

w czerwcu. Wyniki z języka polskiego, języka niemieckiego i j. angielskiego plasują szkołę 

ponad wynikami wojewódzkimi i krajowymi. Wyniki z matematyki, przedmiotu, który od lat 

stanowi najniższą średnią uczniów w całym kraju są niższe.  

Dokonywane diagnozy wewnątrzszkolne, wyniki testów próbnych i egzaminu końcowego 

wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie wszystkich przedmiotów 

dowodzący  skuteczności podejmowanych w szkole czynności poprawiających efektywność 

kształcenia. 

 

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku przedstawia poniższy wykres 
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Ograniczenie funkcjonowania szkoły z uwagi na COVID-19 

 

W szkole w Strzelcach na bieżąco prowadzona jest ocena bezpieczeństwa i higieny szkoły w 

ogóle, a tym bardziej w okresie epidemicznym związanym z COVID- 19  

oraz podejmowane są natychmiastowe działania konieczne do podnoszenia stanu bhp.  

W omawianym okresie na terenie szkoły nie wydarzył się żaden wypadek. W okresie 

zdalnego nauczania zwracano szczególną uwagę na bhp w pracy przy komputerze.  

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w placówce przez cały czas obowiązuje reżim 

sanitarny. We wrześniu, dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, uczniów i pracowników, 

uaktualniono 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.  

Mimo ograniczenia funkcjonowania szkoły, sprawowano nadzór pedagogiczny, 

przeprowadzono zaplanowane kontrole, modyfikowano Szkolny program wychowawczo – 

profilaktyczny, Plan pracy szkoły, Plan nadzoru pedagogicznego. Stworzono program 

reintegracji Działania wspomagające dzieci w ich powrocie do szkoły, który został  wdrożony 

w czerwcu 2021r. Program skierowany jest do uczniów, którzy po okresie pandemii 

potrzebują wsparcia w procesie odbudowywania relacji w klasie i odtwarzania poczucia 

wspólnoty szkolnej. Celem jest nawiązanie więzi i zanikłych relacji uczniowskich. Dzięki 

wprowadzeniu odpowiednich działań eliminowany jest lęk, spowodowany powrotem do 

szkoły. Czas zdalnej nauki to po raz kolejny w roku 2021 ogromny trud  

i wyzwanie dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. I okres roku szkolnego 2021/2022 był 

jeszcze bardziej utrudniony z uwagi na zmienność i nieprzewidywalność sytuacji. Okresy 

pracy zdalnej dla poszczególnych klas / oddziałów wynikające z pojawiających się nowych 

przypadków zakażeń wśród społeczności szkolnej niekorzystnie wpływały na przebieg 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i stan emocjonalno – psychiczny wielu uczniów. 

W trosce o kondycję psychiczną uczniów w sytuacji izolacji społecznej szkoła przystąpiła   

do programu Nawigacja w każdą pogodę. Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę to 

bezpłatna, dostępna online, propozycja pomocy w diagnozie sytuacji wychowawczo-

profilaktycznej oraz materiały do pracy profilaktycznej, a także zbiór materiałów, pomocy 

dydaktycznych i multimedialnych dla nauczycieli, psychologa, pedagoga i rodziców. 

Materiały przygotowane przez ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej mają pomóc 

w  wspieraniu kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19 i po jej 

ustąpieniu. 

Szkoła wyposażona jest w: dyspenzer automatyczny + bezpłatne płyny do dezynfekcji rąk  

i maseczki (MEiN); termometry bezdotykowe i automat do pomiaru temperatury; rękawice, 

maski, fartuchy; środki do dezynfekcji; spryskiwacze do płynu dezynfekującego; osłony 

PLEXI; maty do siedzenia. 

 

Mimo ograniczeń epidemicznych bardzo dobrze układała się współpraca szkoły  

ze wszystkimi podmiotami wspierającymi i działającymi na rzecz dzieci, oświaty i kultury.  
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Programy realizowane w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach 

 

1.Od września do grudnia 2021r. w szkole realizowane były zajęcia wspomagające uczniów 

w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w ramach ministerialnego przedsięwzięcia  

w związku ze szczególnymi rozwiązaniami w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikającymi z zapobiegania, przeciwdziałania| 

i zwalczania COVID-19. 

 

2. Szkoła w Strzelcach zakwalifikowała się do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki  

pod hasłem „Poznaj Polskę”. Przy jednoczesnym współfinansowaniu przez Gminę 

Marcinowice uczniowie wyjechali na bezpłatne wycieczki: 

- kl. I – III do Wałbrzycha i Bolkowa Zamek Bolków, Muzeum Porcelany  

w Wałbrzychu wyjazd jednodniowy, 
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- kl. IV  - VII do Krakowa i Bochni Zamek na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, Kopalnia  

w Bochni, Krakowskie drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyjazd dwudniowy. Całkowity 

koszt projektu to 22.750 zł, w tym wkład własny 6250,00 zł 

 

 
 

3. Na zakończenie projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” 

realizowanego zgodnie z ZIT Wałbrzyskim, Priorytet 4.2. Poprawa poziomu edukacji  

i promowanie uczenia się przez całe życie, Działanie 4.2.1. Równy dostęp do edukacji 

Działanie 4.2.2. Kształcenie i szkolenie zawodowe klasy VII – VIII pojechały na dwa dni  

do Warszawy i Centrum Nauki Kopernik. Dla uczniów wyjazd był bezpłatny, jego koszt 

wyniósł 13 132,00 zł, w tym dofinansowanie ze strony szkoły 3517,15 zł. 

 

 
 

4. Szkoła przystąpiła po projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania 

Fizycznego „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”. Jego celem jest poprawa  

i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych- 

walka ze skutkami pandemii koronawirusa. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  
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i wychowania fizycznego ukończyli szkolenia, a klasa III  z wychowawcą wzięła udział  

w programie zajęć. 

5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel matematyki i języka polskiego  

oraz dyrektor szkoły w I okresie r. szk. 2021/2022 wzięli udział w projekcie grantowym  

pn. „Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach" w ramach 

projektu „Lekcja:Enter" rekomendowanym przez MEiN, finansowanym ze środków UE,  

a realizowanym  przez podmioty wyłonione w konkursie: Fundacja Orange, Fundacja 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. „Lekcja:Enter" to 

projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone były bezpłatne 

szkolenia, podczas których nauczyciele wzmocnili swoje kompetencje cyfrowe i metodyczne 

tak, by prowadzone przez nich lekcje bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich 

umiejętność krytycznego i twórczego myślenia oraz pozwalały im na zdobywanie wiedzy 

drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, 

programów i aplikacji. 

 

6. Akcja MEiN „Szkoła pamięta” ma na celu zachęcenie m.in. szkół do podejmowania 

działań upamiętniających ważne dla naszego kraju, a w tym środowiska lokalnego postaci 

oraz wydarzenia. Podobnie, jak w latach ubiegłych, i w tym roku nauczyciele ze swoimi 

uczniami aktywnie włączyli się w tę inicjatywę. Była ona tym znacząca, że rok 2021 

obchodzony był jako rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – patrona szkoły w Strzelcach. 

 

 
 

7. BohaterOn – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca  

na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję 

historii Polski XX wieku. Po raz kolejny szkoła w Strzelcach włączyła się do niej, realizując 

w ten sposób edukacje patriotyczną i obywatelską. 
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Wdrożone programy, instrukcje, regulaminy 

 

- Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach  

w związku z wystąpieniem epidemii - aktualizacja na dzień 1.09.2021 r. 

- Regulamin Rady Pedagogicznej – zmiany od 1.09.2021 r. 

- Program poprawy efektywności nauczania matematyki – „Matematyka na co dzień” 

 

Innowacje pedagogiczne: 

- „Oto ja, czyli naukowe rozważania trzecioklasisty” 

- Robotyka – kl. III - VI 

- „AtoMy na orbicie NiW” – kl. I 

-„Matematyka naszą drogą do przyszłości - multimedia w przedszkolu” – oddział 

przedszkolny 0 

 

W Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach w roku 2021 prowadzono 

również szereg innych programów m.in.: 

 

* projekty i programy zewnętrzne 

- Sprawny Dolnoślązaczek - program sportowy dla kl. I – III Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy 

- program sportowy SKS Ministra Sportu i Turystyki  

- Umiem pływać – program Ministerstwa Sportu i Turystyki 

- Program edukacji zdrowotnej dla kl.0-I Moje dziecko idzie do szkoły 

- Program dla szkół  Mleko w szkole, Warzywa w szkole  

- Ogólnopolski Program edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować 

- Szkoły czytające ogólnopolski program czytelniczy 

- Mały miś w świecie wielkiej literatury - ogólnopolski projekt edukacyjny 

- Magiczna moc bajek – Międzynarodowy Projekt Czytelniczy 

- Wyzwania Teodora - ogólnopolski projekt edukacyjny w przedszkolu 

- Szkolne przygody Fajniaków- ogólnopolski projekt edukacyjny 

- Akademia Bezpiecznego Puchatka- ogólnopolski projekt edukacyjny 

- Kubusiowi przyjaciele natury - ogólnopolski ekologiczny projekt edukacyjny 

- Przyjaciele Zippiego – ogólnopolski program zdrowia psychicznego 

- Projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci realizowany przez Fundację Uniwersytet dzieci - 

nowoczesne programy edukacyjne oparte na dziecięcej ciekawości i pasji 

- IV edycja ogólnopolskiej kampanii Pola nadziei 

- Piękna nasza Polska cała - Międzynarodowy  program edukacyjny 

- Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 

- Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej 

- Projekt Dolnośląskich Parków Krajobrazowych 

- Bieg fair play w ramach ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez MKO Międzynarodowy 

komitet Olimpijski 

- Międzynarodowe Święto Ruchu  

- projekt edukacyjny pt. Przedszkola na czasie 
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- Dolnośląski Festiwal Nauki oraz Europejski Roku Kolei w cyklu zajęć online, 

zorganizowanych przez Koleje Dolnośląskie S.A. 

- Narodowe Czytanie – „Moralność pani Dulskiej”  G. Zapolska 

- Międzynarodowy Dzień Kropki 

- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

- akcja „Sprzątanie świata” 

- Europejski Dzień Języków Obcych – promocja szkoły w Europie 

- Europejski Tydzień Sportu 

- X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

- Projekt edukacyjny UNICEF Polska Moc Prezentów UNICEF 

- warsztaty z udziałem psa „My nie gryziemy” Fundacji Ewy Noworol 

 

* projekty i programy wewnętrzne 

- Zdrowy tydzień kolorowy  

- Dni dobrego wychowania – projekt wychowawczy  

- Programy adaptacyjne dla dzieci z oddz. przedszkol. i kl. I 

- Pomysłowi przedsiębiorcy / projektanci zespołowi projekt SZWU 

- Mój sukces – przedsięwzięcie kl. III 

- W świecie wartości – kl. IV – V 

- Projekt czytelniczy A to historia! 

- Program profilaktyki zdrowotnej w kl. I 

- Projekt edukacyjny Od pasji do zawodu 

- Projekt edukacyjny SZWU Sposoby przez nas wykorzystywane na zainteresowań i uzdolnień 

rozwijanie 

- Projekt Matematyka wokół nas 

- Projekt Matematyka w kuchni 

- Projekt Matematyka wykorzystywana w różnych zawodach 

- Dzień Życzliwości 

- akcje promujące postawę prospołeczną („Cegiełki na rzez Kacperka”, „Kasztany na rzecz 

Amelki”, „Telefony do Afryki”, „Pola Nadziei”, „Idą święta nie o SMS-ie lecz o kartce 

pamiętaj” „Otuleni”- zbiórce dla seniorów, 

- Pierwszy Dzień Jesieni 

- Dzień Chłopaka 

- Dzień Edukacji Narodowej 

- Dzień Patrona + pasowanie kl. I 

- Jak smakują witaminy? - bakaliowy dzień 

- Bieg w piżamach- akcja charytatywna dla fundacji Gdy liczy się czas 

- Narodowe Święto Niepodległości 

- Dzień Pluszowego Misia 

 

 

 

 

 



         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

93 

*Dodatkowo: 

 

- przedszkolaki zaprezentowały się podczas imprezy środowiskowej Dolnośląskie Pożegnanie 

Lata w Szczepanowie 

- uczniowie klasy I i II zaprezentowali się na Jarmarku Bożonarodzeniowym Polska Smakuje  

w Marcinowicach 

 
 

 
 

*Rodzice w naszych klasach i na zajęciach, w tym: 

- organizacja Mikołaja dla oddziałów przedszkolnych 

- finansowanie wszystkich płatnych konkursów zewnętrznych, pomocy i strojów do 

przedszkoli, zdjęć, zakup wyposażenia 

 

*Akcje, uroczystości, przedsięwzięcia:  

- Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 

- Światowy Dzień Życzliwości i Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka  

- Święto szkoły 

- Szkolne andrzejki 

- Mikołaj w szkole 
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- Zdalny Szkolny Dzień Talentów 

- Turniej Małego Recytatora z Przedszkola 

- Tydzień Czytelniczy 

- Dzień wody 

- Dzień pustej klasy 

 

Najważniejsze sukcesy uczniów 

 

- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - konkurs plastyczno- literackim pt. „Szczęśliwa 

chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” – 11 wyróżnień, 

- IV edycja Regionalnego Konkursu Plastycznego „Kartka z wakacji) - II miejsce  

w kategorii klas III-IV Julii Fik – uczennicy kl. IV (inicjatywa dziewczynki i jej 

rodziców), 

- Międzynarodowe Święto Ruchu w ramach Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego 2021 – za 

udział w tym przedsięwzięciu szkoła otrzymała nagrodę specjalną, 

- konkursach plastycznych o zasięgu wojewódzkim pn. „SaveEnergy” – I miejsce Klaudii 

Szczypek – ucz. kl. VI 

- konkurs zespołowy na mapę zagrożonych gatunków zwierząt „Szkolne Przygody Gangu 

Swojaków w ramach programu ekologicznego sieci Biedronka – wyróżnienie dla kl. I. 

- XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – 

od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” - III miejsce Patryka Figzał   

z oddziału „0”  

 

 

  
 

 



         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

95 

Stypendium Wójta Gminy 

Wójt Gminy Marcinowice przyznał 5 uczniom Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego 

w Strzelcach stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.  

 

 
 

6.4 Szkoła Podstawowa w Marcinowicach 

 

   

Oddziały przedszkolne 

Do trzech oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im Lotników Polskich 

w Marcinowicach uczęszczało (wg stanu na 31.12.2021r.)–  75 dzieci w tym: 2 dzieci 

trzyletnich, 13 dzieci czteroletnich, 11 dzieci pięcioletnich, 49 dzieci sześcioletnich 

 

  

Lp. Nazwa placówki Wydatki wykonane w 2021 r. 

1. Szkoła Podstawowa  w Marcinowicach 4 834 704,70 
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Liczba uczniów  ogółem (wg stanu na 31.12.2021r.)– 286 uczniów klas 1-8 

Liczba oddziałów -18 (w tym 3 przedszkolne). 

Klasy 1-3 – 108 uczniów 

Klasy 4-8 – 178 uczniów 

 

 
Stan zatrudnienia (kwalifikacje zawodowe wg stanu na 31.12.2021r.) 

W szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach wg stanu na 31.12.2021r 

zatrudnionych jest 37 nauczycieli. 24 osoby posiada najwyższy stopień awansu zawodowego 

– stopień nauczyciela dyplomowanego, co stanowi 65% ogółu nauczycieli, 5 nauczycieli 

posiada stopień awansu nauczyciela mianowanego, co stanowi 14% ogółu zatrudnionych 
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nauczycieli. 8 nauczycieli posiada stopień awansu nauczyciela kontraktowego, co stanowi 

22% ogółu zatrudnionych nauczycieli. 

Liczba pracowników niepedagogicznych – 11. 

 
 

Dowozy szkolne: 

− liczba dowożonych uczniów szkolnych  - 438  

− liczba uczniów niepełnosprawnych -  19 

Koszt dowozów szkolnych  475 697,42  wraz z kosztami opiekunów dowozów i dowozami 

dzieci do placówek specjalnych. 

Baza oświatowa. 

1. Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Marcinowicach posiada bardzo dobre 

warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
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W roku 2021 doposażono szkołę w różnego rodzaju potrzebne artykuły, akcesoria 

komputerowe, szafki do sali lekcyjnej, tablice urzędowe, skrzynki i dysków  do serwerowni, 

akcesoria do nagłośnienia, siatkę ochronną boisko tartanowe, urządzenie wielofunkcyjne0 

Zakupiono pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej, oddziałów przedszkolnych, rewalidacji oraz 

książki i lektury do biblioteki szkolnej 

2. Przeprowadzono remonty, naprawy m. in.: 

− Remont dachu na budynku głównym (wymiana papy), 

− Naprawa świetlika okiennego, 

− Wymiana pompy obiegowej, 

− Wymiana przepompowni ścieków, 

− Wymiana pionu kanalizacyjnego w Sali lekcyjnej, 

− Wymiana wykładzin w 3 salach lekcyjnych, 

− Malowanie 3 sal lekcyjnych, 

− Malowanie korytarzy szkolnych cd., 

− Montaż rolet zewnętrznej i wewnętrznych w salach lekcyjnych, 

− Usługi hydrauliczne i elektryczne w sali technicznej, 

− Naprawa pieca CO, 

− Instalacja klimatyzacji- pomieszczenia administracji, 

− Instalacja wideotelefonu- wejście główne szkoły. 

 

 

Szkolenia  

Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni uczestniczyli w wielu szkoleniach, 

które dotyczyły następującej tematyki: prawo w oświacie, obsługa kancelaryjna, archiwalna, 

obsługa sekretariatu, zamówienia publiczne, nadzór pedagogiczny, kontrola zarządcza, pomoc 

psychologiczno- pedagogiczna, warsztaty metodyczne, korelacja międzyprzedmiotowa 

kompetencje kluczowe: 

− Kontrola Zarządcza 

− Szkolenie- zamówienia publiczne  

− Obsługa kancelaryjna i archiwalna w szkole 

− Prawo i aktualności oświatowe 

− Narzędziownia katechety 

− Profesjonalny sekretariat w szkole 

− Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 

− Praca z uczniem z afazją 

− Inwentarz Vulcan 

− Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny - Obsługa piecy CO 

− Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

− Organizacja wycieczek szkolnych jako podnoszenie efektywności nauczania 

− Skuteczna metody pracy wspierające kondycje psychiczną uczniów 

− Warsztaty metodyczne - huhuha zima nie jest zła 

− Korelacja między przedmiotowa gwarancją kształcenia kompetencji 
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Wyniki nauczania 

Do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w roku szkolnym 2020/2021 48 

uczniów z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego 

nowożytnego.  

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2021 przedstawia poniższy wykres  

 

 
Szkoła uzyskała wynik na poziomie średniego – j. polski, matematyka j. angielski oraz 

wysokiego z języka niemieckiego.  

Nauczyciele podjęli szereg działań mających na celu , jak najlepsze przygotowanie uczniów 

naszej szkoły do egzaminu w maju 2021 roku. Uczniowie naszej szkoły uzyskali z egzaminu 

ósmoklasisty wyniki zadawalający, z zauważalnym wzrostem przyrostu wiedzy i umiejętności 

w porównaniu z rokiem ubiegłym z języka polskiego o 2 staniny, 1 z matematyki i 4 z języka 

niemieckiego. 

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 – Frida 

Kahlo”  

− laureat, wyróżnienie w XV Dolnośląskim  Konkursie Recytatorskim  Poezji i Prozy  

Jana Pawła II  “Arka” 

− wyróżnienie w finale Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 

„Nie rzucim ziemi skąd nasz Ród" 

− 2 nagrody nagrody w XV Diecezjalnym Konkursie Plastycznym Jan Paweł II Rodzina  
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Stypendium Wójta Gminy 

Wójt Gminy Marcinowice przyznał 23 uczniom Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich 

w Marcinowicach  stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.   

 
 

Programy realizowane w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach  

W Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach w roku 2020 ramach 

inicjatyw dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz profilaktycznych realizowano 

następujące programy, i projekty:  

− Rozwijamy Kompetencje Kluczowe w Gminie Marcinowice, 

− 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" , 

− Międzynarodowy Projekt Czytelniczy Magiczna moc bajek  

− Bezpieczny Dolnoślązak 2021, 

− Program promujący zdrowie i dobre samopoczucie dzieci- Przyjaciele Zippiego, 
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− Mała książka – wielki człowiek wyprawki czytelnicze w ramach kampanii dla 

pierwszoklasistów 

  

 
 

Konkursy i przedsięwzięcia. 

W szkole zorganizowano szereg konkursów i przedsięwzięć, wśród nich: 

− konkurs recytatorskim "Wesoła Kokoszka 

− #CodeWeek 2021 

− Wycieczki dla klas 1-3 i 4-8 w ramach przedsięwzięcia MEiN Poznaj Polskę 

−  Marcinowicki Turniej Listopadowy 

 

Akcje, uroczystości, przedsięwzięcia 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu akcjach ogólnopolskich m.in pod 

patronatem MEN i Prezydenta RP oraz IPN, takimi jak: 

− Niepodległa, #Mojaflaga, Wywieś Flagę!,  

− Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 

− Ogólnoszkolna akcja zorganizowana z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich Bohater znaleziony w szafie, 

− XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, 

− Kampania społeczna Bezpieczny Przejazd, 

− Międzynarodowy projekt. Lekturki spod chmurki, 

− Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Zabawa sztuką, 

− Ogólnopolska akcja Cała Polska czyta dzieciom, Czytam, bo lubię, czytam, bo 

potrafię, 
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− Ogólnopolskie warsztaty Szkoła z Gigantami, 

− Akcja Narodowego Czytania, 

− Bezpieczny Dolnoślązak 2021 IV edycja programu edukacyjnego, 

− Międzynarodowy Dzień Kropki, 

− Europejski Dzień Sportu Szkolnego, 

− XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 

− Pola Nadziei, 

− Noc Bibliotek, 

− Ogólnopolska Akcja Czytelnicza Czytamy Z Sercem, 

− Przystanek Historia, 

− Szkoła pamięta, 

− Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, 

− Szkoła do hymnu, 

− BohaterON, 

− Zapal Światło Wolności, 

− Przepisujemy "Hobbita, 

− Międzynarodowa akcja Przerwa na czytanie. 

akcje charytatywne:  

−  Mała książka- wielki człowiek 

− Razem na święta,  

− Kredkobranie, 

− Biało Niebieski Mikołaj. 

−  Opatrunek na ratunek. 

 
Nadanie imienia Lotników Polskich. 

Dnia 1 lutego 2021 r. odbyła się symboliczna uroczystość nadania imienia  Lotników 

Polskich Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach, na podstawie 

uchwały Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020 roku. Na symbolicznej 

uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy urzędowej szkoły.  
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Przy naszej szkole powstał mural nawiązujący do patronów placówki zaprojektowany  

i wykonany przez nauczycielkę plastyki naszej szkoły przy udziale uczniów szkoły. 

23 czerwca 2021r. odbyła się uroczystość nadania Sztandaru Szkole Podstawowej  

im. Lotników Polskich w Marcinowicach. W uroczystości uczestniczyli m. innymi 

 Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Mendyk, Wicewojewoda  Dolnośląski Jarosław 

Kresa, Wójt Gminy Marcinowice, współgospodarz imprezy Stanisław Leń, wójtowie, 

burmistrzowie zaprzyjaźnionych gmin, Wizytator Oświaty we Wrocławiu Renata Kamińska, 

proboszczowie, radni, sołtysi, uczniowie, rodzice i inni znamienici goście. W część oficjalnej 

odbyła się ceremonia poświęcenia i przekazania sztandaru oraz poświęcenia i odsłonięcia 

tablicy pamiątkowej. 
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Programy i projekty rządowe i ministerialne 

W ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Laboratorium 

Przyszłości szkoła otrzymała 85 800 zł na zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, 

narzędzi i pomocy naukowych. Na w/w kwotę zakupiono wyposażenie podstawowe, sprzęt, 

wyposażanie stanowisk, narzędzia i pomoce do pracowni technicznej, kulinarnej, robotyki 

oraz sprzęt audio-wideo.  

Szkoła zakwalifikowała się do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod hasłem 

„Poznaj Polskę”. Przy jednoczesnym współfinansowaniu przez Gminę Marcinowice nasi 

uczniowie wyjechali na bezpłatne wycieczki: 

Kl. I –III do Wrocławia -wyjazd jednodniowy 

Kl. IV  - VII do Warszawy Muzeum - wyjazd trzydniowy. 

Całkowity koszt zadania wynosi 23 440 zł, z czego wkład własny Gminy Marcinowice 

to 4688 zł 
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Ograniczenie funkcjonowania szkoły z uwagi na COVID-19 

W związku z pandemią oraz powrotem do nauki stacjonarnej uaktualniano  Procedury 

Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach  zgonie z 

wytycznymi GIS, MZ i MEiN. 

Podczas nauki stacjonarnej w szkole wprowadzono system nauki klasowej Uroczystości 

szkolne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, większość akcji, imprez 

prowadzona była zdalnie. Zdalnie odbywały się również zebrania rady pedagogicznej, spotkania 

zespołów nauczycielskich, spotkania z rodzicami. 

Do pracy wdrożone zostały narzędzia pozwalające na prowadzenie zajęć online 

zajęcia zdalne prowadzono za pomocą Office 365, platformy Microsoft Teams zintegrowanej 

z dziennikiem elektronicznym.  

Od 9 listopada 2020 18 stycznia 2021 uczniowie klas I-III przeszli na naukę zdalną.  

Od 27 marca do 9 kwietnia oddziały przedszkolne zostały zamknięte Nauczyciele korzystali  

z rekomendowanych przez MEN platform, portali internetowych. 

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. Umożliwiono wypożyczenie 

sprzętu do nauki zdalnej uczniom. Wypożyczono na bieżąco laptopy dla uczniów  

i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć otrzymane w ramach programu „Zdalna szkoła” 

„Zdalna +”  

Od stycznia 2021 zorganizowano konsultacje dla klas ósmych z przedmiotów 

egzaminacyjnych. 

Od 1 września do 21 grudnia 2021 zorganizowano i przeprowadzono 135 godzin zajęć  

wspomagających dla klas 4-8. 
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7. Kultura i czytelnictwo 

7.1 Działalność Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 

Centrum Kultury w 2021 roku zatrudniało 4 osoby na pełen etat, 2 osoby na ¼ etatu oraz 16 

gospodarzy świetlic na umowę zlecenie. W zależności od potrzeb zatrudnia się na umowę 

zlecenia lub umowę o dzieło osoby do obsługi imprez artystycznych i prowadzenia zajęć 

merytorycznych.  W 2021 roku na umowę zlecenie w Centrum Kulturalno – Bibliotecznym  

w Marcinowicach zatrudniono 39 osób. 

7.1.1 Organizacja i współpraca z radami sołeckimi, placówkami oświatowymi, 

stowarzyszeniami i innymi instytucjami przy organizacji wydarzeń: 

Dożynki Gminy Marcinowice „Po Białej stronie Ślęży” 

Święto Plonów Gminy Marcinowice po raz pierwszy w historii odbyło się w miejscowości 

Biała. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz wielu zaprzyjaźnionych instytucji, dożynki 

cieszyły się rekordowym zainteresowaniem, a organizacja wydarzenia zebrała bardzo 

pozytywne opinie wśród gości. 

 
 

 

Dolnośląskie Pożegnanie Lata w Szczepanowie 

Duże wydarzenie, które odbyło dwa tygodnie po gminnych dożynkach pokazało zdolności 

organizacyjne Centrum Kultury z Urzędem Gminy Marcinowice i gminnymi jednostkami. 

Organizatorami imprezy byli Gmina Marcinowice, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT 

we Wrocławiu oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko. Na 

kompleksie sportowym w Szczepanowie zaprezentowały się dolnośląskie zespoły 

folklorystyczne i jednostki straży pożarnych z terenu subregionu wałbrzyskiego. Stoiska 

gastronomiczne pod hasłem „Polska Smakuje” przygotowały sołectwa, koła gospodyń 
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wiejskich oraz stowarzyszenia z całego regiony, w tym przede wszystkim z Gminy 

Marcinowice. Zwieńczeniem wydarzenia była zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.  

 

 
 

 

Rodzinny Piknik Zdrowia z Mobilnym Punktem Szczepień 

19 czerwca w Szczepanowie, przy współpracy z Gminą Marcinowice zorganizowane zostało 

wydarzenie prozdrowotne Rodzinny Piknik Zdrowia. Było to pierwsze tego typu wydarzenie 

w powiecie z mobilnym punktem szczepień. Strefa Zdrowia z bezpłatnymi poradami, 

konsultacjami i badaniami. Podczas pikniku dostępne były atrakcje dla dzieci, strefa 

gastronomiczna przygotowana przez sołectwa Gminy Marcinowice, scena plenerowa z 

występami artystycznymi dzieci ze szkół i przedszkola Gminy Marcinowice, konkursy z 

nagrodami, zabawa taneczna. 
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Jarmark Bożonarodzeniowy „Polska Smakuje 

Przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu oraz 

Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Grzegorzem Macko w Marcinowicach 

zorganizowany został Jarmark Bożonarodzeniowy „Polska Smakuje”. Swoje stoiska z 

lokalnymi produktami oraz rękodziełem zaprezentowali: przedsiębiorcy, sołectwa, koła 

gospodyń wiejskich, szkoły, przedszkole oraz stowarzyszenia. Podczas Jarmarku 

mieszkańcom Gminy Marcinowice przekazane zostało Betlejemskie Światło Pokoju. 

Przekazali je harcerze Hufca ZHP w Świdnicy. 

 

  
 

 

Biało-czerwona sztafeta przez Gminę Marcinowice 

W ten właśnie sposób uczczono dwa ważne wydarzenia - Święto Konstytucji 3 Maja  

i Międzynarodowy Dzień Strażaka, w ramach którego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Śmiałowicach został przekazany średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Magirus. 

Wóz przekazali strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworzyjanowie. Sztafeta przebiegła i 

przejechała przez 19 miejscowości Gminy Marcinowice, pokonując łącznie ponad 50 

kilometrów. 

   
 

„Lato w Gminie Marcinowice” 

W czerwcu rozpoczęły się zapisy do akcji “LATO w Gminie Marcinowice” organizowanej 

przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach przy wsparciu Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas jedenastu wycieczek zaplanowano 440 

miejsc dla dzieci na wyjazdy w różne zakątki Dolnego Śląska, m.in.: Kopalnia Złota w 
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Złotym Stoku, Minieuroland i Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich, Wioska Indiańska w 

Srebrnej Górze, Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie i Ślęża.  

  
 

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Wydarzenie organizowane przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Strzelcach. Na rzecz 

fundacji zebrano w roku 2021 rekordową kwotę 47 015,02 zł. 

  
 

Sieć na kulturę – szkolenia dla młodzieży 

Centrum Kulturalno-Biblioteczne przystąpiło zrealizowało projekt “Sieć na kulturę  

w podregionie wałbrzyskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W marcu  

i kwietniu dyrektor Centrum Kultury przeprowadził dla grupy młodzieży z Gminy 

Marcinowice cykl szkoleń on-line pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji 

cyfrowych”. Łącznie przeprowadzono 31 godzin zajęć dla dzieci. Zakończeniem projektu 

było przekazanie jednostce tabletów do bieżącej działalności kulturalnej. 
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Krwiobus w Marcinowicach 

Po raz pierwszy w Gminie Marcinowice pojawił się Krwiobus Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Dzięki akcjom zorganizowanym w 

sierpniu i listopadzie zebrano w sumie ponad 20 litrów krwi. W akcji wzięło udział 

kilkudziesięciu mieszkańców gminy. Przyjazd Krwiobusa zaplanowany jest również w 

kolejnym roku kalendarzowym 

  
 

Kreatywne Czwartki z Fundacją Ładne Historie 

Dzięki współpracy z Fundacją Ładne Historie zorganizowane zostały warsztaty dla dzieci i 

młodzieży, czyli tzw. Kreatywne Czwartki. W okresie od października do grudnia dzieci i 

młodzież wzięły udział w dziesięciu zajęciach prowadzonych po okiem animatorki/plastyczki, 

która przybliżyła uczestnikom różne techniki artystyczne, m.in. malowanie na płótnie, 

mozaikę, kolarz, czy papier mache. 

Lego Konstruktor 

Podczas zajęć na świetlicach zorganizowano warsztaty budowania z klocków lego, które 

stanowiły pierwszy krok do umiejętności kodowania. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach 

Budowle Świata, Park Rozrywki i Świat Minecraf. 

 

 

Wielkanocny konkurs na najładniejszą pisankę 

W marcu zorganizowany został konkurs „Wielkanocna pisanka” skierowany do dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych mieszkańców Gminy Marcinowice. Na konkurs wpłynęło 

kilkadziesiąt prac, a jury nagrodziło najlepsze z nich w czterech kategoriach wiekowych. 

Przywitanie wozu ratowniczo-gaśniczego 

 

Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach przy organizacji przywitania wozu 

strażackiego wygranego w akcji „Bitwa o wozy”. 

Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach 

 

Centrum Kultury aktywnie włączyło się w organizację uroczystości nadania sztandaru szkole 

w Marcinowicach. Do wydarzenia został rozstawiona scena plenerowa Centrum, a dyrektor 

jednostki uczestniczył w pracach sztabu organizacyjnego święta. 

Zakup namiotów do bieżącej działalności CK-B 
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Wniosek Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach złożony w Ministerstwie 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskał wsparcie w wysokości 28 tysięcy 200 

złotych w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2020”. Dzięki pozyskanym 

środkom zakupiono dwanaście profesjonalnych namiotów ekspresowych, które 

wykorzystywane są podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury, Gminę 

Marcinowice, szkoły i rady sołeckie. 

Nowa strona internetowa, logo 

 

W pierwszym półroczu 2021 roku uruchomiona została nowa wersja strony internetowej 

Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Strona spełnia wszelkie standardy dostępności oraz 

bezpieczeństwa, jest przejrzysta i czytelna dla mieszkańców. Zaprojektowane zostało również 

nowe logo Centrum Kultury, które jest spójne z kolorystyką herbu gminy Marcinowice. 

 
 

 

 

7.1.2 Zespół Akacjowe Śpiewule 

Zespół „Akacjowe Śpiewule” wznowił próby po przerwie związanej z epidemią covid-19 i 

wytycznymi inspektora sanitarnego. Członkowie zespołu spotykają się systematycznie na 

cotygodniowych próbach. Na umowę zlecenie zatrudniony jest instruktor grający na 

akordeonie. W związku z ograniczeniami sanitarnymi nie udało się zorganizować imprezy 

Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą, do której mamy nadzieję wrócić w roku 2022. 

 

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 
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nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Księgozbiór wzbogacany jest także darami 

od czytelników. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku księgozbiór bibliotek liczył 16 186 woluminów. W 2021 roku 

do zbiorów dołączono 1414 woluminów, w tym: 1091 woluminów literatury pięknej dla 

dorosłych, 106 pozycji literatury dla dzieci oraz 217 książek popularnonaukowych. 

Uzupełnieniem zbiorów bibliotecznych są czasopisma. W roku 2021 dostępnych było 4 

tytuły. 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 

2021 roku wyniosła 56,1. 

Przyłączone nabytki w obrębie poszczególnych rodzajów literatury przedstawia wykres. 

 

 
 

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 2841, aktywnych było 

291 czytelników, wypożyczono 7275 książek. 

Liczba wypożyczeń w obrębie poszczególnych rodzajów literatury obrazuje wykres.  

Literatura piękna dla dorosłych: 5130; literatura dla dzieci i młodzieży: 1664, literatura 

popularnonaukowa: 482. 
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Największą  grupę czytelników biblioteki stanowią dzieci do lat 15 (92) oraz  czytelnicy w 

przekroju wiekowym od lat 25-44 (61), a najniższą stanowią osoby od lat 16 do 24 (38). 

Aktywność czytelników biblioteki obrazuje wykres. 

 

96

27

11

61

49

51

Aktywność czytelnicza w poszczególnych grupach wiekowych

do 15 lat 16-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-60 lat powyżej 60 lat

 
W przedziale według zajęcia,  największą grupę czytelników stanowią osoby uczące się 

(112), następną grupą są emeryci, renciści i osoby niezatrudnione (92), a kolejną osoby 

pracujące (87). 

Strukturę zawodowa czytelników biblioteki obrazuje wykres. 
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7.2.3 Zakup nowości wydawniczych 

Do bibliotek publicznych w Wirach i Szczepanowie zakupiono nowości wydawnicze na 

kwotę 14798,26 zł. Księgozbiór został powiększony o pozycje dla dzieci i dorosłych. 

Dofinansowanie otrzymano z Biblioteki Narodowej dzięki programowi „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” 

na kwotę 5169,00 zł. 

 

 

7.2.4 Pozostałe działania biblioteczne 

Rozpoczęcie pracy z nowym systemem wypożyczeń 

Zgodnie z założeniami do końca roku 2021 do katalogu on-line wprowadzono cały dostępny 

księgozbiór z bibliotek w Wirach i Szczepanowie - 16 186 woluminów. Dodatkowo 

zubytkowano część książek. Jednocześnie uruchomiony został elektroniczny system 

wypożyczeń i zamawiania książek, który w znacznym stopniu usprawni działania bibliotek. 

Wprowadzono także elektroniczne karty biblioteczne dla czytelników.  

 

 

Książka na telefon 

Akcja  "Książka na telefon" skierowana była do osób starszych, niepełnosprawnych oraz 

chorych mieszkających w Gminie Marcinowice, mających problem z dotarciem do naszych 

bibliotek. W pierwszy wtorek każdego miesiąca pracownicy Centrum Kulturalno-

Bibliotecznego w Marcinowicach dostarczali czytelnikom zarezerwowane wcześniej  

w bibliotekach książki. 
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Noc Bibliotek 2021 

"Czytanie wzmacnia" - pod taki hasłem odbyła się VII Noc Bibliotek, do której przyłączyły 

się również nasze biblioteki. W ramach akcji zostały zorganizowane popołudniowe zajęcia 

dla dzieci promujące czytelnictwo. 

  
 

Mała książka wielki człowiek 

Biblioteki w Wirach i Szczepanowie wzięły udział w projekcie dla dzieci w wieku 

przedszkolnym (3-6 lat) realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – 

wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego 

czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do 

biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę 

Czytelniczą na dobry czytelniczy start. 

 

 

7.2.5 Źródła finansowania 

Podstawowym źródłem finansowania Centrum Kulturalno-Bibliotecznego była dotacja 

organizatora. 

Źródła finansowania w 2021 roku przedstawia tabela. 

 

Przychody 

brutto 

w zł 

Dotacja 

organizatora 

Dotacje z 

MKiDN 
Darowizny 

Przychody 

własne 

612 325,03 zł 503 696,26 zł 30 261,90 zł 19 436,87 zł 58 930,00 zł 
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[]
97,14%

[]
2,86%

Ilość zdarzeń na ternie Gminy 
Marcinowice oraz poza Gminą w roku 

2021

Ogółem na terenie Gmny Marcinowice Poza terenem Gminy Marcinowic

8. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo.  

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 106 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 2021: 

Pożary Miejscowe 

Zagrożenia 

Alarm 

fałszywy 

Ogółem na 

terenie Gminy 

Marcinowice 

Poza terenem 

Gminy 

Marcinowice 

64 135 7 206 5 

 

Ilość podjętych działań ratowniczo-gaśniczych przez poszczególne OSP Gminy Marcinowice 

w roku 2021: 

Jednostka OSP Pożary Miejscowe 

Zagrożenia 

Alarm fałszywy Razem 

Marcinowice 17 29 0 46 

Zebrzydów 25 46 4 75 

Strzelce 11 19 2 32 

Tworzyjanów 9 32 1 42 

Mysłaków 1 1 0 2 

Śmiałowice 1 8 0 9 
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Zużycie wody przez OSP do celów pożarowych na gminie Marcinowice wyniosło: 7701m³ 

litrów wody. 

 

Wszystkie jednostki OSP są wyposażone w pojazdy pożarnicze przygotowane do działań 

ratowniczo - gaśniczych. 

 

Jednostka OSP Rodzaj pojazdu,  rok produkcji 

Marcinowice Mercedes BENZ ATEGO 1429AF, 2011 r 

Volvo 2020 r. 

Zebrzydów Mercedes BENZ ATEGO 1329AF, 2013 r. 

Jelcz 004,   1984 r. 

Tworzyjanów Ford Transit 350 L2 TREND,  2017 r.  

Volvo FL 4x4 2020 r. 

Strzelce 

 

Mercedes Atego, 2000 r. 

Mysłaków 

 

Lublin,  1999 r. 

Śmiałowice 

 

Ford FT 100L TD,  1995 r. 

Iveco Magirus 120, 1993 r. 

 

Najważniejsze inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego zrealizowane 

w 2021 roku. 

 

Lp. Nazwa zadania 

 

Lokalizacja Krótki opis Kwota 

[PLN] 

1  Zakup nowego 

sprzętu strażackiego 

Strzelce Zakup zestawu 

hydraulicznego do 

ratownictwa technicznego 

„LUKAS” 

25000,00 

 

2 

 

Remont remizy 

strażackiej 

Tworzyjanów Wykonanie tynków 

wewnętrznych w OSP 

Tworzyjanów 

22500,00 

 

 

                         

Zestaw do ratownictwa technicznego 
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Remont remizy w Tworzyjanowie 

 

Każdy strażak, który uczestniczy w działaniu ratowniczym czy szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. 

Wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy Marcinowice w drodze uchwały.  W 2021 roku 

ekwiwalent pieniężny za 1 godzinę czynną akcji wynosił od 27,29 zł do  28,29 zł, za 1 

godzinę szkolenia  11,32 zł.  

Za udział strażaków w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach wypłacono  

kwotę 54344,75 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 Śmiałowicach 

otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzetu, wyposazenia i środków indywidualnej 

w wysokości 8000,00zł. Łączna kwota zadania wyniosła 20000,00zl w tym dotacja 

celowa gminy marcinowice 12000,00 zł. Równocześnie z tego samego programu 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowie otrzymała dofinansowanie do zakupu 

dwóch aparatów powietrznych służących do prowadzenia akcji ratowniczych w 

wysokości 5157,40 zł, łączna kwota zadania wyniosła 12893,51 zł. W tym dotacja 

celowa gminy 7736,11 zł. 

 

2. Dotacje z Komendy Głównej Pańatwowej Straży Pożarnej dla jednostek OSP 

wchodzącej w skład KSRG: 

• OSP Mrcinowice – 6667,00,00 zł  

• OSP Tworzyjanów – 3666,00 zł  

• OSP Zebrzydów- 9667,00 zł. 

 

3. Ponadto jednostki OSP z Gminy Marcinowice otrzymały z MSWiA następujące 

dotacje: 

• OSP Mysłaków – 1280,00 zł  

• OSP Strzelce – 1280,00 zł  

• OSP Śmiałowice – 1280,00 zł  

 

4. Wszystkie jednostki dostały kwotę 5000,00 zł z funduszu na przeciwdziałanie Covid     
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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 2021 roku uczestniczył  

w akcji usuwania skutków nawałnicy oraz powodzi a także zajmował się wszystkimi 

sprawami związanymi z epidemią koronawirusa. 

 

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 – 6 kamer 

• Kątki – 3 kamery 

• Biała – 3 kamery 

• Chwałków – 6 kamer 

• Mysłaków – 3 kamery 

• Strzelce- 5 kamer 

• Śmiałowice – 14 kamer 

• Krasków – 4 kamery 

• Tąpadła – 3 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, 
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• 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 2021 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 w środowisku wiejskim (gmina 

Marcinowice) wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie warsztatów 

profilaktyczno-edukacyjnych. Krzewienie zdrowego stylu życia poprzez organizację 

wieczorków, spotkań bezalkoholowych, wyjazdów integracyjnych.” 

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny 

Horyzont” z siedzibą 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” 

Zadanie realizował Klub Seniora „Spełnione Marzenia” z siedzibą 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 125 000,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 

123 638,02 zł 

 

3. Zadania publiczne zlecane przez Gminę Marcinowice do realizacji organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną  

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

1) Zadania z zakresu integracja – kultura sztuka i tradycja 

Złożono jeden wniosek na realizację zadania „Poprawa standardu infrastruktury technicznej  

i rekreacyjnej poprzez budowę wiato/sceny w miejscowości Strzelce”. Do złożonego wniosku 



         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

122 

nie wpłynęły żadne uwagi. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzelce. 

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 3 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości. 

 

1) Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

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” w Świdnicy. 

Łącznie przekazano dotację w wysokości 3 000,00 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 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. 

 

II. Ocena realizacji zadań publicznych w 2021 r. 

Dotacje na realizację zadań publicznych zrealizowano w zakresach, w jakich zostały 

zaplanowane i zgodnie z zawartymi umowami. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. 

 

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, 



         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

123 

− 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 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja 

kosiarki oraz  

zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni  publicznej  

2.500,00 2.448,03  

2 Ogrodzenie siłowni 

zewnętrznej 

6.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

3 Remont świetlicy wiejskiej w 

Białej 

10.000,00 10.000,00  

4 Doposażenie świetlicy 

wiejskiej 

800,00+ 

396,22 

1.192,90 Przeniesienie 

środków z  

innego zadania 

5 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

8.396,22 - 

4.396,22 

 

3.825,06 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

6 Konserwacja monitoringu 150,00   

7 Bieżące utrzymanie świetlicy 7.000,00   

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Chwałków 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja 

kosiarki oraz  zagospodarowanie 

zieleni 

3.000,00 2.998,00  

2 Zakup namiotów 

harmonijkowych 

4.063,13 4.000,00  

3 Doświetlenie placu zabaw na 

boisku sportowym 

4.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na 

inne zadanie 

4 Wykonanie monitoringu przy 

świetlicy wiejskiej w Chwałkowie 

7.000,00 7.000,00  

5 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

3170,10 3170,10  

6 Modernizacja boiska sportowego  

(ogrodzenie, kostka brukowa) 

5.000,00 5.000,00  

7 Naprawa i konserwacja ławek 

przy świetlicy wiejskiej 

1.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na 

inne zadanie 

8 Rewitalizacja placu na rynku wsi 

(za wiatą przystankową) 

3.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na 

inne zadanie 

9 Bieżące utrzymanie świetlicy 5.000,00   

     

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Gola Świdnicka
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L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja 

kosiarki oraz  zagospodarowanie 

zieleni 

2.500,00+ 

200,00 

2.697,92 Przeniesienie 

środków z  

innego zadania 

2 II etap budowy ogrodu przy 

świetlicy wiejskiej 

11.350,00 

 

10.804,81  

3 Budowa ogrodzenia na działce nr 

188 przy świetlicy wiejskiej w 

Goli Świdnickiej 

9.000,00 9.000,00  

4 Konserwacja monitoringu 150,00 0,00  

5 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

1.500,00 1.473,36  

6 Zakup garażu 2.500,00- 

200,00 

2.300,00 Przeniesienie 

części 

środków na 

inne zadanie 

7 Bieżące utrzymanie świetlicy  2.484,23+ 

545,19 

 Przeniesienie 

środków z  

innego zadania 

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Gruszów 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja 

kosiarki oraz zagospodarowanie 

zieleni i przestrzeni publiczne 

5.000,00- 

1.768,66 

3.227,74 

 

Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

2 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

2.500,00 0,00 Przeniesienie 

środków na  

inne zadania 

3 Wyposażenie świetlicy 2145,68+ 

4.268,66 

6.414,34 Przeniesienie 

środków z 

innego zadanie 

4 Konserwacja monitoringu 150,00 0,00  

5 Bieżące utrzymanie świetlicy 3.500,00   

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Kątki 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

2.282,01 2.273,82  

2 Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej 

5.500,00 2.199,99 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

3 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

1.000,00 973,60  

4 Konserwacja monitoringu 150,00 0,00  

5 Zakup wiaty grillowej przy świetlicy 

wiejskiej 

1.500,00 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 



         Raport o stanie Gminy Marcinowice za 2021r. 
 
   

 

127 

zadania 

6 Wykonanie doświetlenia w 

miejscowości Kątki 

4.800,00 4.800,00  

7 Zakup doposażenia na boisko 

sportowe 

5.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadania 

8 Wykonanie modernizacji boiska 

sportowego w Kątkach 

5.000,00 5.000,00  

9 Bieżące utrzymanie świetlicy 5.000,00   

   

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Klecin 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

1.000,00 

 

992,85  

2 Zakup kosiarki samojezdnej 10.334,63+ 

1.999,37 

12.334,00 dodane z 

rezerwy Wójta 

3 Bieżące utrzymanie świetlicy 4.000,00   

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Krasków 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

792,12 600,21  

2 Doposażenie  placu zabaw 9.700,00 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadania 

3 Montaż monitoringu we wsi 

Krasków 

9.700,00 9.700,00  

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Marcinowice 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja 

kosiarki oraz zagospodarowanie 

zieleni i przestrzeni publicznej 

5.500,00 + 

1.988,23 

7.402,36 

 

Przeniesienie 

części środków 

z innego 

zadania 

2 Wymiana okien, drzwi, parapetów 

na świetlicy wiejskiej 

8.000,00+ 

1.090,00 

9.082,58 Przeniesienie 

części środków 

z innego 

zadania 

3  Rozbudowa oświetlenia 

ulicznego 

7.310,00+ 

17.190,00 

24.500,00 dodane z 

rezerwy Wójta 

4 Zakup doposażenia dla OSP 4.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na  

inne zadanie 
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5 Modernizacja i doposażenie placu 

zabaw w Centrum Integracji i 

Sportu w Marcinowicach 

11.410,00 – 

8.110,00 

 

3.198,00 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

6 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

3.000,00 2.999,81  

7 Zakup garażu dla sędziów 

sportowych wraz ze składem na 

sprzęt garażowy 

6.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na  

inne zadanie 

8 Wykonanie monitoringu na 

świetlicy wiejskiej w 

Marcinowicach 

4.000,00 3.811,77 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

9 Doposażenie placu zabaw (kosz 

do koszykówki) 

1.500,00 0,00 Przeniesienie 

środków na  

inne zadanie 

10 Zakup rozdrabniacza do gałęzi 4.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na  

inne zadanie 

11 Zakup platformy lęgowej dla 

bociana 

1.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na  

inne zadanie 

12 Doposażenie do świetlicy 

wiejskiej 

1.328,20 1.328,20  

13 Konserwacja monitoringu 150,00 150,00  

14 Bieżące utrzymanie świetlicy  8.000,00   

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Mysłaków 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

2502,44 2.498,57  

2 Konserwacja monitoringu ma 

świetlicy wiejskiej 

150,00 0,00  

3 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

2.500,00  Przeniesienie 

środków na  

inne zadanie 

4 Częściowe malowanie elewacji na 

świetlicy wiejskiej w Mysłakowie 

5.500,00 5.500,00  

5 Montaż rolet na świetlicy wiejskiej 2.200,00 2.200,00  

6 Zwiększenie zabezpieczenia 

elektrycznego w budynku świetlicy 

wiejskiej 

1.500,00 1.500,00  

7 Wykonanie chodnika przy placu 

zabaw 

13.000,00 13.000,00  

8 Bieżące utrzymanie świetlicy 7.500,00 

 

  

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Sady 
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L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

2.500,00 –  

1.000,00 

1.497,53 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

2 Zakup elementów i materiałów na 

ogrodzenie placu zabaw 

6.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

3 Wymiana dachu na świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Sady 

6.500,00 6.500,00  

4 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

2.500,00 2.499,57  

5 Zakup wyposażenia na świetlicę 

wiejską 

3.500,00 3.495,00  

6 Organizacja zajęć edukacyjno-

kulturalnych 

605,45 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

7 Zakup metalowego serca na nakrętki 1.605,45 1.490,00  

9 Bieżące utrzymanie świetlicy 3.000,00 

 

  

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Stefanowice 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

1.100,00 1.098,44  

2 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 10.284,16 10.284,16  

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Strzelce 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

3.000,00 2.992,11  

2 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

3.000,00 –  

1.441,32 

1.558,68 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

3 Zakup rolety zewnętrznej do 

świetlicy wiejskiej 

1.750,00 1.750,00  

4 Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej 

16.000,00 11.381,40 Przeniesienie 

części środków 

z innego 

zadania 

5 Zakup garażu 2.867,00 2.867,00  

6 Bieżące utrzymanie świetlicy 2.986,92 + 

1.441,32 
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Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Szczepanów 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

2.000,00 751,29 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

2 Remont komina na świetlicy 

wiejskiej w Szczepanowie 

2.000,00 2.000,00  

3 Modernizacja i zmiana nawierzchni 

na placu zabaw i siłowni 

10.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

4 Zakup kosiarki samojezdnej 10.838,00 10.838,00 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

5 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

3.500,00 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

6 Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej 

3.623,26 – 

1.574,26 

2.049,00 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

7 Zakup metalowego serca na nakrętki 

w miejscowości Szczepanów 

1.350,00 1.350,00  

8 Remont szatni sportowej (kuźni) 4.500,00 + 

3.484,97 

5.860,44  

9 Bieżące utrzymanie świetlicy 9.000,00 

 

  

 

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Śmiałowice 

 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Zakup kosy spalinowej oraz 

konserwacja i eksploatacja kosiarki 

zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

5.000,00 4.995,57  

2 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

2.000,00 2.000,00  

3 Wykonanie monitoringu w 

miejscowości Śmiałowice (przy 

remizie strażackiej, placu zabaw, 

przystani Kajakowej) 

8.997,45 8.997,00  

4 Doposażenie placu zabaw przy 

boisku  wraz z wykonaniem 

dokumentacji 

9.173,62  Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

5 Doposażenie świetlicy wiejskiej 1.500,00 1.500,00  

6 Zakup doposażenia dla OSP 1.000,00 996,30  

7 Bieżące utrzymanie świetlicy 5.000,00 
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Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Tąpadła 

 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano  

1 Konserwacja i eksploatacja kosiaki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

1.000,00 

 

999,40  

2 Montaż klimatyzacji na świetlicy 

wiejskiej 

6.000,00 + 

3.912,54 

9.900,00 Przeniesienie 

części środków 

z innego 

zadania 

3 Doposażenie placu zabaw 1.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

4 Odnowienie parkietu na świetlicy 

wiejskiej 

2.912,54 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

5 Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz 

zakup sprzętu nagłaśniającego 

5.000,00 4.948,81  

7 Bieżące utrzymanie świetlicy 3.500,00   

 

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Tworzyjanów 

 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

1.798,37– 

1.000,00 

796,23 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

2 Montaż instalacji w budynku remizy 

strażackiej 

2.656,00 2.655,57  

3 Zakup wyposażenia  do świetlicy 

wiejskiej 

12.000,00 – 

3.156,00 

8.843,81 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

4 Bieżące utrzymanie świetlicy 4.000,00 + 

1.500,00 

  

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wiry 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

9.000,00 8.479,19  

2 Wyposażenie do świetlicy wiejskiej 

wraz z zakupem sprzętu 

nagłaśniającego 

4.133,83 + 

4.850,00 

8.935,00 Przeniesienie 

części środków 

z innego 

zadania 

3 Zakup ogrodzenia szatnia na boisku 1.500,00 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 
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4 Zakup siatki na ogrodzenie boiska 1.500,00 1.499,61  

5 Zakup wyposażenia na plac zabaw 2.000,00  Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

6 Zakup kamery na skrzyżowanie oraz 

konserwacja monitoringu 

3.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

7 Organizacja imprez 

okolicznościowych 

1.500,00 1.500,00  

8 Bieżące utrzymanie świetlicy  

 

5.500,00   

 

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wirki 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

7.500,00 – 

6.000,00 

1.360,67 Przeniesienie 

części środków 

na inne zadanie 

2 Modernizacja placu zabaw wraz z 

naprawą wejścia 

12.248,84 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

3 Modernizacja ogrodzenia przy placu 

zabaw 

12.248,84 + 

25,000,00 

37.248,84 dodane z 

rezerwy Wójta 

4 Zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej 

6.000,00 5.998,22  

5 Bieżące utrzymanie świetlicy 2.000,00   

 

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zebrzydów 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonano Uwagi 

1 Konserwacja i eksploatacja kosiarki 

oraz zagospodarowanie zieleni i 

przestrzeni publicznej 

4.986,08 3.430,33  

2 Doświetlenie miejscowości 8.000,00 +  

9.000,00 + 

2.500,00 

19.500,00 dodane z 

rezerwy Wójta 

3 Remont kuchni w świetlicy wiejskiej 8.000,00 0,00 Przeniesienie 

środków na inne 

zadanie 

4 Zakup doposażenia dla OSP 7.000,00 

 

6.991,05  

5 Bieżące utrzymanie świetlicy 4.000,00   
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PODSUMOWANIE 

 

 

Samorząd Terytorialny istnieje od 32 lat, co oznacza jednocześnie, że tyle lat 

tworzymy nieprzerwalnie naszą gminę. To my- jej mieszkańcy razem odnosimy sukcesy i 

dzielimy mniejsze lub większe niepowodzenia, które są nieodłączną częścią kreatywnego 

działania i motywują nas do dalszej pracy. Bądźmy dumni z tego, w jaki sposób nasza gmina 

rozwinęła się w przeciągu ostatnich lat. Jest to dowód na to, że pojęcie wspólnoty nie jest nam 

obce. Poczucie zbiorowej odpowiedzialności napędza nas do zwiększonej pracy, rozwija 

nasze ambicje, wymagania i jest motorem do sięgania po kolejne odważne przedsięwzięcia. 

Corocznie składane raporty o stanie gminy są podsumowaniem dwunastomiesięcznych 

działań samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych zadań. Zadań, które są bardzo 

szerokie, a ich suma składa się na jakość życia mieszkańców. Podsumowania skłaniają do 

refleksji i są wartościową nauką, dzięki której możemy stwierdzić czy podążamy we 

właściwym kierunku. 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. Jest to dokument, który został przygotowany na 

podstawie twardych danych. 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.  

 

           Wójt  

/ - / Stanisław Leń 

 


