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Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28 a ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Marciszów w roku 

2018.  

 

1. INFORMACJE  OGÓLNE 

Gmina Marciszów  położona w Kotlinie Marciszowskiej w południowej części województwa 

dolnośląskiego, obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni 8157 ha. 

Gmina ma charakter  rolniczy z elementami przemysłu o dobrze rozwiniętej infrastrukturze 

komunikacyjnej umożliwiającej dogodne połączenia z Bolkowem, Kamienna Górą i Jelenią 

Górą. 

 

Tabela 1. Zestawienie danych o mieszkańcach  w poszczególnych  sołectwach 

Lp Miejscowość 

Liczba 

mieszkańców 

2015 r. 

Liczba 

mieszkańców  

2016 r. 

Liczba 

mieszkańców 

2017 r. 

Liczba 

mieszkańców 

stan na 

31 grudnia 

2018 r. 

1 Ciechanowice 978 955 943 914 

2 Domanów 245 248 243 249 

3 Marciszów 1553 1540 1503 1504 

4 Nagórnik 72 65 68 69 

5 Pastewnik 249 248 246 252 

6 Pustelnik 109 101 105 104 

7 Sędzisław 624 622 615 606 

8 Świdnik 292 294 296 305 

9 Wieściszowice 463 460 451 436 

 Razem 4585 4533 4470 4439 
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Tabela 2. Ważniejsze  wydarzenia  związane z ruchem ludności i ewidencją stanu cywilnego 

Zdarzenia w danym 

roku 
2015  2016  2017 2018  

Zameldowania 79 80 77 88 

Wymeldowania 115 101 129 116 

Zgony  60 59 50 55 

Urodzenia  37 38 34 36 

Śluby cywilne 6 4 6 7 

Śluby konkordatowe 9 8 5 13 

 

Tereny rolnicze na obszarze gminy w większości tj. 90,26% należą do osób fizycznych, 

pozostała część tj. 5,83% z ogółu terenów zagospodarowanych rolniczo jest w posiadaniu 

Skarbu Państwa, 2,56% terenów rolniczych należy do gminy i 1,21% jest w posiadaniu spółek 

prywatnych, a 0,14% jest w posiadaniu kościołów. 

 

 

Tabela 3. Władanie użytkami rolnymi 

Wyszczególnienie ha % 

Grunty Skarbu Państwa w tym użytkowanie 

wieczyste 
251 5,83 

Grunty gmin i zw. międzygminnych 

w tym przekazane w użytkowanie wieczyste 

110 

 

2,56 

 

Grunty osób fizycznych 3885 90,26 

Grunty będące w użytkowaniu spółek 

prywatnych 
52 1,21 

Kościoły 6 0,14 

Powierzchnia ogólna użytków rolnych 4304 100 

 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy wyróżniają się następujące obszary: 

• otwarte tereny z dominującym udziałem łąk oraz gruntów ornych (50,45% powierzchni 

gminy), 

• tereny użytków leśnych (39,79% powierzchni gminy) 
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• tereny komunikacyjne  (5,61% powierzchni gminy), 

• grunty pod wodami (0,96% powierzchni gminy) 

• tereny przemysłu eksploatacyjnego ( 0,34% powierzchni gminy), 

• tereny zabudowane, mieszkaniowe (0,63% powierzchni gminy), 

• pozostałe ( 2,22% powierzchni gminy). 

 

O jakości życia w gminie świadczą wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych. Nadmienić 

należy, że aż ok. 90% zasobów mieszkaniowych pochodzi sprzed 1945 roku, a między 1945-

1998 rokiem wybudowano ok. 9%, natomiast jedynie 1% budynków w gminie wzniesiono po 

roku 1998. 

 

Na koniec grudnia 2018 roku Gmina Marciszów liczyła  4439 mieszkańców.  

W porównaniu do roku 2017 zanotowano negatywne zjawisko jakim jest dalszy spadek liczby 

mieszkańców  gminy. 

 

2. INFORMACJE FINANSOWE 

 

Planowane dochody budżetowe w 2018 r. zrealizowano w 99,96%, tj. na plan 

22.237.014,94 zł wykonano 22.229.035,05 zł (różnica 7979,89 zł), w tym dochody bieżące w 

– 84,12%, a majątkowe – 15,88%. 

Wydatki budżetowe wykonano w 96,45% tj. na plan  27.706.537,48 zł wykonano 

26.722.744,83 zł, w tym  wydatki bieżące – 16.460.103,29 zł tj. 61,6%, a wydatki majątkowe 

– 10.262.641,54 zł tj. 38,4%.  

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.007,67 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6.019,99 zł. 

Udział ważniejszych dochodów bieżących w budżecie gminy w 2018 roku wynosił: 

• Dochody z podatków i opłat – 9,1%; 

• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,7%; 

• Dochody bieżące z majątku gminy – 0,4%; 

• Pozostałe dochody – 9,5%; 

• Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,3%; 

• Subwencja ogółem – 28,4%; 

• Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska – 0,4%; 

• Dotacje na zadania bieżące – 24,3%. 

• Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł – 0,01%. 
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Struktura dochodów bieżących według ważniejszych źródeł w 2018 rok (w %) 

 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań.  

 

Udział ważniejszych dochodów majątkowych w budżecie gminy w 2018 roku wynosił: 

• Dochody ze sprzedaży majątku – 1,5%; 

• Dotacje na zadania inwestycyjne – 14,3%; 

 

Wydatki bieżące wykonano w 95,3% założonego planu. 

Udział najważniejszych wydatków bieżących w budżecie gminy w 2018 roku wynosił: 

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27,4%; 

• Wydatki na obsługę długu  0,3%; 

• Dotacje dla jednostek spoza  sektora finansów publicznych – 0,3%;  

• Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19,4%; 

• Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14,3%. 
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Struktura wydatków według przeznaczenia w 2018 roku (w %) 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań. 

 

Wydatki majątkowe wykonano w 98,3% w stosunku do założonego planu 

Udział poszczególnych wydatków majątkowych w budżecie gminy w 2018 roku wynosił: 

• na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE – 31,3%; 

• na pozostałe  inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7,0%; 

• dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,1%; 

 

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

• „Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w 

oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów”  w ramach RPO– kwota zewnętrznego 

finansowania 3.156.690,79 zł w 2018 r. oraz 1.721.595,00 zł w 2019 r., natomiast wkład 

własny wynosił 4.881.106,25 zł, 

• "Budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach” – 253.348,57 

zł; przy wsparciu w  ramach PROW w kwocie 127.256,00 zł, które Gmina otrzyma w 

2019 r. 
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Gmina na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadała zobowiązania w kwocie 9.542.489,20 zł  oraz 

należności – w kwocie  3.723.969,73 zł. 
 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 188.769,16 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

− kupno i montaż wiaty przystankowej: 4.433,50 zł, 

− wykonanie dokumentacji i wytyczenie trasy rowerowej: 12.540,15 zł, 

− wykonanie tablic ogłoszeniowych: 1.000,00 zł, 

− zakup wyposażenia do szkoły: 1.000,00 zł, 

− utrzymanie terenów zielonych– kwota wydatków: 9.618,04 zł, 

− budowa oświetlenia ulicznego – kwota wydatków: 96.441,28 zł, 

− zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie pomieszczenia gospodarczego na placu 

zabaw: 14.997,94 zł, 

− organizacja imprez kulturalnych – kwota wydatków: 28.483,43 zł, 

− zakup wyposażenia do świetlic, opłata za internet, wykonanie odwodnienia świetlicy oraz 

remont schodów do świetlicy – kwota wydatków: 17.262,46 zł, 

− zakup siatki ogrodzeniowej na boisko sportowe: 2.992,36 zł. 

 

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 9.584,80 zł, które przeznaczono między innymi na: 

− promocję gminy w serwisie informacyjny gminy – 4.000,00 zł,  

− wykonanie  materiałów promocyjnych  -herb, teczki, kubki z logo gminy – 1.974,70 zł, 

− wykonanie filmów pt. Spacery z historia – film o kościele w Ciechanowicach i 

Marciszowie - 1.525,00 zł,  

− zakup albumów pt. „Ziemia kamiennogórska” – 831,60 zł,  

− ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez gminę, 

wiązały się z kosztami w kwocie 1.253,50 zł. 

 

 

3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY 

W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe : 

 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

− Zespół Szkolno – Przedszkolny, 

− Zakład Gospodarki Komunalnej" Wodociągi Marciszowskie". 

 

W planach finansowych na rok 2018 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie 

11.204.920,39 zł, które wykonano w wysokości 11.004.319,76 zł oraz wpływy w wysokości 

375.000,00 zł,  które z zostały wykonane w kwocie 313.361,71 zł. 
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4. MIESZKAŃCY GMINY 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 

47 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 4428 osób, w tym 2220 kobiet i 2208 

mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

− liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 275 osób,  

a liczba mieszkańców – 342, 

− liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1346 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1621, 

− liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 599, a liczba mieszkańców: 245. 

Migracje przebiegały w kierunku miasta.  

W 2018 r. urodziło się w gminie 39 osób, w tym 19 dziewczynek i 20 chłopców, a zmarło 55 

osób, w tym 24 kobiet i 31 mężczyzn.   Najczęstsze przyczyny zgonów to: niewydolność 

krążeniowo-oddechowa. Odnotowano w 2018 r. 1 zgon niemowląt. 

  

5. OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie gminy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewnia 

Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o. w Marciszowie. Liczba pacjentów i pacjentek w 2018 r. 

korzystających z tego podmiotu wynosiła 3 396 osób, a liczba udzielonych świadczeń 

zdrowotnych – 12 393. Udzielone porady dotyczyły najczęściej chorób układu krążenia.   

W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

1. Poradnia ginekologiczno-położnicza - 1 709 udzielonych świadczeń  

2. Poradnia reumatologiczna - 1 091 udzielonych świadczeń . 

 

Na terenie gminy realizowano program zdrowotny: „Profilaktyka raka szyjki macicy” w 100% 

finansowany ze środków zewnętrznych. Z programu skorzystało 358 kobiet.  

 

W gminie funkcjonuje jeden punkt apteczny nadzorowany przez Aptekę Miejską w Kamiennej 

Górze, pracuje w niej technik i magister farmacji.   

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 13 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 13 podmiotów. Przy czy 1 punkt prowadzi tylko 

sprzedaż piwa. Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 7 

zgłoszeń  przypadków nadużywania alkoholu. 

 Z funduszu korkowego wydatkowano - 61 947,75 zł  (środki uzyskane przez gminę z tytułu 

udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące 

wydatki: 

− wynagrodzenie członków GKRPA – 495,00 zł, 

− szkolenie członków GKRPA – 1370,00 zł, 
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− opłaty sądowe i biegłych – 1080,00 zł, 

− prowadzenie punktu konsultacyjnego – 2160,00 zł, 

− diagnoza zagrożeń społecznych i warsztaty dla uczniów z zakresu  przemocy – 

2 100,00, 

− koncert profilaktyczno – edukacyjny  „Czy słowem zranić” – 1300,00 zł, 

− organizacja zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci z rodzin alkoholowych i 

zagrożonych patologią w czasie ferii zimowych – 2694,88 zł, 

− organizacja Dnia Dziecka dla uczniów z rodzin patologicznych – 560,00 zł, 

− organizacja zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci z rodzin alkoholowych i 

zagrożonych patologią w czasie wakacji – 124,92 zł, 

− podsumowanie kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 3 500,00 zł, 

− organizacja wypoczynku letniego  - realizacja programu profilaktycznego  „Prawdziwy 

sportowiec prowadzi zdrowy styl życia” - dla dzieci wywodzących się ze środowisk 

trudnych – 8 000,00 zł, 

− realizacja ogólnopolskiego projektu  „Dzień zdrowego śniadania „ – 783,47 zł, 

− dofinansowanie akcji  profilaktyczno – edukacyjnej „Działanie daje moc” – 500,00 zł, 

− zakup materiałów biurowych do prowadzenia dokumentacji G KRPA – 580,44 zł, 

− opłata za telefon – 600,00 zł, 

− zakup materiałów szkoleniowych – filmy i literatura, ulotki  dotyczące uzależnień i 

chorób cywilizacyjnych - do wykorzystania w pracy pedagoga, wychowawców klas 

oraz dla rodziców uczniów  – 1544,00 zł, 

− partycypowanie w zakupie stroju Komisarza Lwa – 600,00 zł, 

− zakup nagród i słodyczy dla dzieci uczestniczących w przygotowaniach do obchodu 

świąt patriotycznych dla mieszkańców gminy – 239 ,43 zł, 

− zakup literatury fachowej do samokształcenia członków GKRPA – 1199,80 zł. 

 

 

6. POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Osoby te i rodziny są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji 

życiowej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie wykonuje zadania własne gminy (finansowane z 

budżetu gminy oraz dotacji Urzędu Wojewódzkiego), oraz zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej dotowane z budżetu państwa. 
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W 2018 roku w ramach zadań własnych wypłacono: 

− zasiłki stałe - zasiłki te wypłacono dla 30 osób na kwotę – 167.826,58 zł. 

− zasiłki celowe - jednorazowe w formie pieniężnej wypłacono dla 32 osób i rodzin na 

kwotę – 11.999,99 zł. 

 

Pozostałe wydatki przeznaczono na:   

− pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznego - 3.000,1 zł. 

− Domy pomocy społecznej  -  wydatkowano kwotę  -  244.905,60 zł., są to wydatki związane 

z dopłata do miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej, 

gmina poniosła te koszty dla 8 osób. 

− Placówki opiekuńczo- wychowawcze – wydatkowano kwotę – 92.903,37 zł. Wydatki 

związane były z dopłatą do miesięcznego kosztu utrzymania dzieci z terenu naszej gminy 

przebywające w placówkach opiekuńczych. W roku 2018 w placówkach opiekuńczych 

przebywało 4 dzieci umieszczonych decyzją Sądu. 

− Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –  nie wykonano wydatków ponieważ 

nie zachodziła taka potrzeba – brak wniosków o takie usługi. 

− Posiłki – dożywianie - wydatkowano ogółem kwotę 182.800 zł, z tego opłacono obiady dla 

72 dzieci i osób z 41 rodzin na kwotę – 72.475,72 zł. 

− Zasiłki celowe na zakup żywności dla 106 osób w kwocie  - 110.325,28 zł. Wydatki na 

dożywianie ponoszone są w ramach środków własnych oraz w ramach realizacji wieloletniego 

programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina na ten cel otrzymała 

dofinansowanie w wys.107,800 zł., a pozostała kwota tj. 75.000 zł. pokryta została ze 

środków własnych gminy. 

− Ochrona zdrowia  -  wydatkowano 807,99 zł. są to koszty wydanych 12 decyzji dotyczących 

potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

W ramach wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na wydawaniu 

decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni i spełniających kryterium 

dochodowe zrealizowano: 

− Zasiłki okresowe - przyznano dla 89 osób i rodzin  na kwotę -  219,694 zł. 

− Świadczenia wychowawcze  - na wypłatę świadczeń  „rodzina 500+” wydatkowano 

kwotę  - 2.447.727,11zł., natomiast na obsługę świadczeń wychowawczych została 

wydatkowana kwota  - 37.800 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup 

materiałów biurowych i wyposażenia biura, prowizje bankowe i usługi informatyczne. 

Wydano 254 decyzje  przyznające prawo do świadczeń wychowawczych. 

− Świadczenia dobry start 300 +- wypłacono dla 472 osób na kwotę 141.600 zł. 

− Świadczenia rodzinne – oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę – 1.632.440,85 zł. Są to zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 1.582.340,85 zł. w tym: 

− świadczenie rodzinne - 1.377.653,20 zł., 

− fundusz alimentacyjny - 112.930 zł., 
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− składki na ubezpieczenie społeczne - 91.757,65 zł. 

 

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego , została wydatkowana kwota -   

50.100  zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki (papier, tonery, 

prowizja bankowa, ZFŚS). 

 

Za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej, wydatkowano 

kwotę  - 34.446 zł. 

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej opłacono składki dla 16 osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne, a nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu, w kwocie - 19.441,70 zł. W ramach zadań własnych gminy opłacono składki na 

ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób. 

 

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę – 345.058,88 zł. , 

którą przeznaczono na : 

• wynagrodzenie wraz z pochodnymi     

• wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych                              

• wynagrodzenie opiekuna prawnego przyznanego przez sąd  , 

• zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych  , 

• zakup materiałów biurowych i wyposażenia ,                     

• zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody                        

• zakup usług pozostałych (w tym: usługi transportowe, informatyczne, aktualizacja i 

konserwacja programów komputerowych i kserokopiarki, licencja na oprogramowanie 

świadczeń rodzinnych, prowizje bankowe, usługi pocztowe i wykonanie pieczątek, 

wywóz nieczystości, podpis elektroniczny, publikacje, opłaty za usługi 

telekomunikacyjne i internet, odpis n ZFŚŚ, pozostałe wydatki przeznaczono na 

szkolenia , ubezpieczenie mienia oraz badania okresowe pracowników). 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku: 

• wydał ogółem 484 decyzje, 

• udzielił pomocy w kompletowaniu dokumentów celem ustalenia stopnia 

niepełnosprawności  dla 12 osób do Powiatowego Zespołu Spraw Orzekania Stopniu 

Niepełnosprawności, 

• przeprowadzono 364 wywiady środowiskowe w tym 16 wywiadów dla potrzeb innych 

instytucji, 

• w okresie zimowym pracownicy Ośrodka w asyście policjantów Posterunku Policji w 

Marciszowie objechali teren Gminy Marciszów celem sprawdzenia zabezpieczenia w 

opał klientów ośrodka oraz osób samotnych na okres zimowy 2018/2019 

• na bieżąco organizuje zbiórkę odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego i innych 

rzeczy, które są wydawane w ośrodku pomocy społecznej osobom potrzebujących. 
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Ogółem na plan - 5.759.684,00 zł., wykonano wydatki w wysokości 5.602.126,79 zł. , co 

stanowi 97,3 % planu. 

 

 

 

7. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

Infrastruktura drogowa w gminie Marciszów  obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 130  km dróg. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie nie uległa zmianie. Drogi asfaltowe 

stanowiły na początku 2018 r. 34 % wszystkich dróg i stan ten utrzymał się do końca roku.  

W 2018 r nie realizowano inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej natomiast 

kontynuowano inne zadania, takie jak: 

1. Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w 

oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów”  w ramach RPO. Na realizację inwestycji 

poniesiono koszty w wysokości 9.759.392,04 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, 

pochodzące ze środków RPO wyniosło 4.878.285,69 zł. W ramach inwestycji 

wykonano sieć kanalizacyjną grawitacyjna i tłoczną długości 18,6 km, 12 

przepompowni ścieków, instalacje fotowoltaiczną o mocy 40 kW 

2. Budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach. Wartość 

inwestycji wyniosła 253.298,72 zł  w tym wartość dotacji ze środków PROW wyniosła 

127.256,00 zł. 

3. Oświetlenie drogowe wsi gminnych: 

a. Marciszów: wykonano dokumentację projektowa i postawiono dwie latarnie 

oświetlenia drogowego przy ul. Spółdzielczej. Na realizacje zadania 

wydatkowano kwotę w wysokości 19.926,00 zł z funduszu sołeckiego wsi 

Marciszów. 

b. Ciechanowice: wykonano dokumentacje projektowa i zamontowano oświetlenie 

uliczne od budynku nr 112 do budynku nr 118 oraz na odcinku od budynku nr 

29 do budynku nr 31. Na realizacje zadania wydatkowano kwotę 21.000,00 zł z 

funduszu sołeckiego wsi Ciechanowice.  

c. Pastewnik: Wykonano dokumentację projektową oświetlenia przy drodze 

gminnej od budynku nr 85 do budynku nr Na realizacje zadania wydatkowano 

kwotę w   wysokości 15.000,00 zł. z funduszu sołeckiego wsi Pastewnik. 

d. Sędzisław: Na realizacje zadania polegającego na zamontowaniu 400 m 

przewodu i oprawy oświetleniowej wydatkowano kwotę w wysokości 15.700,00 

zł z funduszu sołeckiego wsi Sędzisław. 

e. Wieściszowice: Wykonano dokumentację projektową i zamontowano nowe  

punkty oświetlenia  przy drodze gminnej od budynku nr 92 do budynku nr 96. 

Na realizacje zadania wydatkowano  kwotę w  wysokości  12.828,86 zł  w tym 

z funduszu  sołeckiego wsi Wieściszowice. 

W wyniku zrealizowanych inwestycji ilość opraw oświetleniowych na koniec roku 

wyniosła 649 szt. 
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Długość czynnej sieci wodociągowej na początku i na końcu 2018 roku wynosiła 54.450 m. W 

przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 26.290 m na początku oraz 

42.890 m na koniec 2018 roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 695 mieszkań.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub 

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 26.290 m, natomiast 

na dzień 31 grudnia 2018 r. 42.890. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 426 przyłączy do sieci 

kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 429 przyłączy. W 2018 r. nie doszło do żadnej 

awarii na sieci kanalizacyjnej. 

 

 

8. GOSPODATKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 

W zasobach Gminy Marciszów na koniec 2018 r znajdowały się budynki mieszkalne, których 

gmina jest współwłaścicielem natomiast gmina jest 100% właścicielem 4 budynków wraz z 5 

lokalami mieszkalnymi, a w szczególności: 

• Sędzisław 25A budynek użytkowo-mieszkalny – biblioteka, świetlica i lokal mieszkalny,  

• Domanów 44 budynek użytkowo - mieszkalny – świetlica i lokal mieszkalny, 

• Marciszów ul. Dworcowa 10 budynek byłego dworca PKP wraz z dwoma lokalami 

mieszkalnymi, 

• Marciszów ul. Dworcowa nr 14 – budynek użytkowo - mieszkalny w którym znajduje się 

baza warsztatowo – magazynowa referatu RGKŚ, siedziba jednostki OSP Marciszów, 

zaplecze socjalno – biurowe dla pracowników oraz lokal mieszkalny. 

 

Na poczatku 2018 r. Gmina była współwłaścicielem z różnym udziałem procentowym w 36 

budynkach mieszkalnych w których znajdowało się 55 lokali mieszkalnych będących 

własnością Gminy. 

Ogółem powierzchnia posiadanych lokali mieszkalnych wynosiła 3.096,27 m2. Na wspomniane 

36 budynków wspólnot mieszkaniowych składało się: 

• 24 budynki z pojedynczymi lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy, 

• 7 budynków z dwoma lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy, 

• 5 budynków z trzema i więcej lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy. 

 

Natomiast na dzień 31.12.2018 r. Gmina była współwłaścicielem w 35 budynkach 

mieszkalnych w których znajdowało się 49 lokali mieszkalnych będących własnością Gminy 

Marciszów.  

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosiła 2.680,00 m2. 

Zmniejszenie lokali mieszkalnych nastąpiło na skutek sprzedaży lokali – wykup przez 

dotychczasowych najemców. 

W trakcie 2018 roku gmina sprzedała dwa lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 162,12 m2 

na ogólną kwotę 26.725,45 zł.  Lokal mieszkalny nr 1 położony w Ciechanowicach nr 37 został 

sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Przy sprzedaży tego lokalu udzielono 
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99% bonifikaty od ceny lokalu. Drugi lokal mieszkalny oznaczony nr 11 znajdujący się w 

Sędzisławiu nr 81 sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

W stosunku do trzech lokali mieszkalnych wszczęto postępowanie eksmisyjne z tytułu 

zalegania w opłatach czynszowych. 

W jednym przypadku proces został zakończony eksmisją lokatora w drugim przypadku proces 

został zakończony postępowaniem ugodowym – lokator opuścił lokal. Trzecie postępowanie 

toczy się w Sądzie. 

Na początek 2018 roku oczekujących na gminne lokale mieszkalne było 11 zakwalifikowanych 

wniosków, a na koniec 2018 r  oczekujących zakwalifikowanych wniosków było 12. W trakcie 

roku zrealizowano jeden wniosek i ujęto dwa wnioski na listę przydziału lokali mieszkalnych.     

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 171.644,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły one 131.083,95 zł. 

W 2018 r. na podstawie 44 decyzji osobom o niskich dochodach przyznano dodatki 

mieszkaniowe umożliwiające utrzymanie lokali mieszkalnych na łączną kwotę 31.094,23 zł 

oraz na podstawie 30 decyzji przyznano dodatki energetyczne na łączna kwotę 2.793,18 zł. 

 

9. SPRAWY OBYWATELSKIE 

 

Od 1 stycznia do końca 2018 r. funkcjonowało w gminie 7 organizacji pozarządowych, w tym 

4 stowarzyszenia, 2 kluby sportowe i 1 koło gospodyń wiejskich.  

 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

− zadanie upowszechnianie kultury fizycznej;  wpłynęły 2 oferty, z których wybrano 

oferty organizacji LKS”BÓBR” Marciszów i LKS „LESK” Sędzisław, opiewającą na 

kwotę 30.000,00 zł – zadanie zostało wykonane. 

 

W 2018 r. odbyło się 9 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na poszczególnych 

zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco: 

− na zebraniu w sołectwie Marciszów, które odbyło się 24.08.2018 r., frekwencja 

wynosiła 2 %, 

− na zebraniu w sołectwie Ciechanowice, które odbyło się 02.09.2018 r., frekwencja 

wynosiła 1,3 %, 

− na zebraniu w sołectwie Wieściszowice, które odbyło się 26.08.2018 r., frekwencja 

wynosiła 2,3 %, 

− na zebraniu w sołectwie Sędzisław, które odbyło się 20.08.2018 r., frekwencja wynosiła 

7,2 %, 

− na zebraniu w sołectwie Świdnik, które odbyło się 05.09.2018 r., frekwencja wynosiła 

6,3 %, 

− na zebraniu w sołectwie Pastewnik, które odbyło się 26.08.2018 r., frekwencja wynosiła 

7 %, 

− na zebraniu w sołectwie Domanów, które odbyło się 21.09.2018 r., frekwencja wynosiła 

9,5 %, 
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− na zebraniu w sołectwie Pustelnik, które odbyło się 9.09.2018 r., frekwencja wynosiła 

18,5 %, 

− na zebraniu w sołectwie Nagórnik, które odbyło się 25.09.2018 r., frekwencja wynosiła  

24,1 %, 

 

 

10. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY W 2018 ROKU 

 

Tabela 4. Uchwały rady gminy w 2018 r. 

Lp. 
numer uchwały 

data 
dotyczy stan realizacji 

Sesja Nr XLVI z dnia 25.01.2018 r. 

1. 

XLVI/229/18 

25.01.2018 r. 

Zatwierdzenia ramowego planu 

pracy Rady Gminy Marciszów 

na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. 

Plan pracy zrealizowano 

zgodnie z przyjęta uchwałą         

w ciągu roku 2018. 

Podjęcie uchwały miało na 

celu usprawnienie pracy Rady 

Gminy oraz realizację zadań                

i zamierzeń przez nią 

przyjętych zgodnie                        

z ustalonym 

harmonogramem. 

2. 

XLVI/230/18 

25.01.2018 r. 

Zatwierdzenia ramowego planu 

pracy Komisji Rewizyjnej  na 

rok 2018 

Uchwała zrealizowana. 

Plan pracy zrealizowano 

zgodnie z przyjęta uchwałą      

w ciągu roku 2018. 

Podjęcie uchwały miało na 

celu usprawnienie pracy Rady 

Gminy oraz realizację zadań                

i zamierzeń przez nią 

przyjętych zgodnie                        

z ustalonym 

harmonogramem. 

3. 

XLVI/231/18 

25.01.2018 r. 

Zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Gminy 

Marciszów na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. 
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Plan pracy zrealizowano 

zgodnie z przyjęta uchwałą       

w ciągu roku 2018. 

Podjęcie uchwały miało na 

celu usprawnienie pracy Rady 

Gminy oraz realizację zadań                

i zamierzeń przez nią 

przyjętych zgodnie                         

z ustalonym 

harmonogramem. 

4. 

XLVI/232/18 

25.01.2018 r. 

Zatwierdzenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Marciszów na rok 

2018, 

Uchwała zrealizowana. 

Opracowany dokument, 

przyjęty uchwałą stanowi 

podstawę prawną 

podejmowanych działań 

przez gminę w zakresie zadań 

określonych ustawami                 

o przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi                            

i narkomanii, a zmierzających 

go ograniczenia negatywnych 

zjawisk występujących wśród 

społeczności lokalnej , jakimi 

są alkoholizm i narkomania. 

Na podstawie zapisów 

programów oraz planu 

finansowego realizowane są 

zadania ustawowe 

powierzone gminom w 

ramach profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

i narkotykowych. Powyższe 

programy uchwalane są co 

roku. 

5. 

XLVI/233/18 

25.01.2018 r. 
Sprzedaży nieruchomości 

Uchwała zrealizowana. 

W wyniku rozstrzygniętych  

przetargów wyłoniono 

nabywców poszczególnych 

działek, z którymi zawarto 

umowy sprzedaży w formie 

aktów notarialnych. 

Sesja Nr XLVII z dnia 22.02.2018 r. 

6. 

XLVII/234/18 

22.02.2018 r. 

zaliczenia drogi do kategorii 

drogi gminnej, 
Uchwała zrealizowana. 
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 Na mocy podjętej uchwały 

droga lokalna nie zaliczona 

żadnej do kategorii dróg 

publicznych, zlokalizowana 

na działkach nr 494, 321, 320, 

319 w miejscowości Świdnik, 

została zaliczona do kategorii 

drogi gminnej. Podjęcie 

uchwały zapobiegło 

likwidacji przez PKP 

przejazdów kolejowych, które 

znajdowały się w ciągu tej 

drogi. 

7. 

XLVII/235/18 

22.02.2018 r. 

przyjęcia Lokalnego Programu 

wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy 

Marciszów 

Uchwała w trakcie realizacji 

Celem przyjęcia uchwały jest 

wspieranie uzdolnionych 

dzieci i młodzieży                          

z terenu Gminy Marciszów. 

Na podstawie przyjętej 

uchwały corocznie wręczane 

są stypendia Wójta Gminy 

Marciszów uczniom szkół 

podstawowych, gimnazjum 

oraz szkół 

ponadgimnazjalnych 

zamieszkałych na terenie 

Gminy Marciszów. 

8. 

XLVII/236/18 

22.02.2018 r. 

ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagoga 

szkolnego, logopedy i doradcy 

zawodowego, 

Uchwała w trakcie realizacji 

Na podstawie przyjętej 

uchwały dostosowano 

pensum niektórych 

nauczycieli zgodnie z 

zapisami ustawy Karta 

Nauczyciela 

9. 

XLVII/237/18 

22.02.2018 r. 

określenia szczegółowych 

warunków i trybu 

przyznawania stypendium za 

szczególne osiągnięcia w nauce 

uczniom w ramach Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Uczniów Gminy 

Marciszów, 

Uchwała w trakcie realizacji 

Uchwala określa tryb i zasady 

przyznawania stypendium za 

szczególne osiągnięcia              

w nauce uczniom z terenu 

Gminy Marciszów, 

 

10. 
XLVII/238/18 podziału Gminy Marciszów na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich 

Uchwała zrealizowana. 



18 

22.02.2018 r. granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w 

każdym okręgu 

Na podstawie przyjętej 

uchwały dokonany został 

podział gminy na 15 

jednomandatowych okręgów 

wyborczych 

11. 

XLVII/239/18 

22.02.2018 r. 

podziału Gminy Marciszów na 

stałe obwody głosowania,  

ustalenia ich numerów i granic  

oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych, 

Uchwała zrealizowana. 

Na podstawie przyjętej 

uchwały dokonany został 

podział gminy na 7 stałych 

obwodów głosowania, 

ustalono ich numery, granice 

oraz siedziby obwodowych 

komisji wyborczych. 

12. 

XLVII/240/18 

22.02.2018 r. 

wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie od PKP 

S.A.  prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

wraz z prawem własności 

zabudowy 

Uchwała zrealizowana. 

Prawa do nieruchomości 

zostały przejęte na mocy aktu 

notarialnego Rep. A nr 

4950/2018 z dnia 

14.11.2018 r. 

13. 

XLVII/241/18 

22.02.2018 r. 

odwołania Skarbnika Gminy 

Marciszów 

Uchwała zrealizowana. 

Niniejsza uchwała stanowiła 

konieczną przesłankę do 

zakończenia stosunku pracy 

pomiędzy Urzędem Gminy 

Marciszów a poprzednim 

Skarbnikiem, która w 

związku z nabyciem praw 

emerytalnych złożyła pismo      

o rozwiązanie stosunku pracy. 

14. 

XLVII/242/18 

22.02.2018 r. 

zmiany uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2018, 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono aktualizację 

planów finansowych. 

Sesja Nr XLIX z dnia 09.03.2018 r./nieplanowana/ 

15. 

XLIX/243/18 

09.03.2018 r 

zmiany uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono aktualizację 

planów finansowych. 

Sesja Nr L z dnia 29.03.2018 r. 

16. 

L/244/18 

29.03.2018 r. 

regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w 

oświatowych jednostkach 

organizacyjnych, dla których 

organem prowadzącym jest 

Gmina Marciszów, 

Uchwała w trakcie realizacji 

Uchwała określa zasady i tryb 

przyznawania wynagrodzenia 

i dodatków wynagrodzenia 
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określonych w ustawie Karta 

nauczyciela. 

17. 

L/245/18 

29.03.2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na 

okres do 3 lat, której 

przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość, 

Uchwała zrealizowana. 

Zawarto kolejne umowy 

dzierżawy z 

dotychczasowymi 

dzierżawcami. 

18. 

L/246/18 

29.03.2018 r. 

określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym 

przedszkolu prowadzonym 

przez Gminę Marciszów, 

 

Uchwała w trakcie realizacji 

Na mocy podjętej uchwały 

ustalono wysokość opłat 

pobieranych przez publiczne 

przedszkole, dla które 

organem prowadzącym jest 

Gmina Marciszów za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w czasie 

przekraczającym wymiar 

zajęć w ramach których 

przedszkole zapewnia 

bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę. 

19. 

L/247/18 

29.03.2018 r. 

przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania 

bezdomności na terenie Gminy 

Marciszów w 2018 roku”, 

Uchwała zrealizowana. 

Zawarto umowę nr 9/2018         

z dnia 02.01.2018r.z firmą na 

wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt na terenie gminy, ich 

transport oraz 

przetrzymywanie                         

w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt. 

20. 

L/248/18 

29.03.2018 r. 

zmiany uchwały w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki 

budżetowej pod nazwą „Zakład 

Gospodarki Komunalnej 

„Wodociągi Marciszowskie” z 

siedzibą w Marciszowie, 

Uchwała zrealizowana. 

W treści uchwały skreślono 

zapis par. 3 o treści „mienie 

ruchome i nieruchome 

zostanie przekazane 

Zakładowi, jako gminnej 

jednostce budżetowej na 

podstawie odrębnej uchwały 

Rady Gminy Marciszów” 
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21. 

L/249/18 

29.03.2018 r. 

powołania Skarbnika Gminy 

Marciszów, 

Uchwała zrealizowana. 

W związku z odwołaniem 

dotychczasowego Skarbnika 

Gminy Marciszów zaistniała 

konieczność podjęcia 

przedmiotowej uchwały. 

Powołanie Skarbnika na 

wniosek wójta, zgodnie              

z art.18 ust.2 pkt.3 ustaw            

z dnia 8 marca1990 roku            

o samorządzie gminnym, 

należy do wyłącznej 

właściwości Rady Gminy. 

22. 

L/250/18 

29.03.2018 r. 

 

zmiany uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2018, 

 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono aktualizację 

planów finansowych. 

Sesja Nr LI z dnia 26.04.2018 r. 

23. 

LI/251/18 

26.04.2018 r. 

udzielenia dotacji Sudeckiemu 

Przedsiębiorstwu Robót 

Drogowych Sp. z o.o                      

w Jeleniej Górze na prace 

konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty 

budowlane przy obiekcie 

wpisanym do rejestru 

zabytków, 

Uchwała zrealizowana. 

W ramach podjętej uchwały 

udzielono dotacji na 

dofinansowanie robót 

budowlanych w wys. 

15.000,00 zł dla obiektu 

wpisanego do rejestru 

zabytków dla zadania pn „ 

Wykonanie  prac 

konserwatorskich przy  

malowidłach ściennych             

w salach nr VIII i nr IX na          

I piętrze pałacu                             

w Ciechanowicach”  

wpisanym do rejestru 

zabytków decyzją nr B/2211     

z dnia 31.05.2012 r. 

24. 

LI/252/18 

26.04.2018 r. 

wprowadzenia zmiany w 

uchwale Nr L/244/18 Rady 

Gminy Marciszów z dnia 29 

marca 2018 roku w sprawie 

regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w 

oświatowych jednostkach 

organizacyjnych, dla których 

Uchwała zrealizowana 

W uchwale Nr L/244/18 Rady 

Gminy Marciszów z dnia 29 

marca 2018 roku w sprawie 

regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych         

w oświatowych jednostkach 
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organem prowadzącym jest 

Gmina Marciszów, 

organizacyjnych, dla których 

organem prowadzącym jest 

Gmina Marciszów dodano 

zapis o wejściu w życie w/w 

uchwały po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i ma 

zastosowanie od dnia                   

1 stycznia 2018 roku. 

25. 

LI/253/18 

26.04.2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy na 

czas oznaczony do 3 lat, 

których przedmiotem są te 

same nieruchomość 

Uchwała zrealizowana. 

Zawarto kolejne umowy 

dzierżawy z 

dotychczasowymi 

dzierżawcami. 

26. 

LI/254/18 

26.04.2018 r. 

zmiany uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2018, 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono aktualizację 

planów finansowych. 

27. 

LI/255/18 

26.04.2018 r. 

wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie w zasób 

mienia Gminy Marciszów 

nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości 

Świdnik w granicy działki nr 

105/1 stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, będącą w 

zasobie Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, 

Uchwała w trakcie realizacji 

Projekt aktu notarialnego 

wraz z uzgodnieniami został 

przekazany przez oddział 

Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa  we Wrocławiu do 

Dyrektora Generalnego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa w Warszawie 

celem wyrażenia zgody na 

przejęcie działki przez Gminę 

Marciszów. 

Sesja Nr LII z dnia 10.05.2018 r. 

28. 

LII/256/18 

10.05.2018 r. 

współdziałania przy 

opracowaniu Strategii rozwoju 

społeczno – gospodarczego 

południowej i południowo-

zachodniej części Dolnego 

Śląska, zwanej „Strategia 

Rozwoju SUDETY 2030’. 

Uchwała zrealizowana. 

Na mocy niniejszej uchwały 

Rada Gminy Marciszów 

wyraziła zgodę na 

współdziałanie z innymi 

organizacjami jednostek 

samorządu  terytorialnego 

przy opracowywaniu Strategii 

rozwoju społeczno – 

gospodarczego południowej      

i południowo  - zachodniej 

części Dolnego Śląska. 

Sesja Nr LIII z dnia 24.05.2018 r. 
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29. 

LIII/257/18 

24.05.2018 r. 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2017 rok 

Uchwała zrealizowana. 

Dokonano zamknięcia ksiąg 

rachunkowych za rok 2017. 

30. 

LIII/258/18 

24.05.2018 r. 

 

 

zmiany uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2018, 

 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono aktualizację 

planów finansowych. 

Sesja Nr LIV z dnia 21.06.2018 r. 

31. 

LIV/259/18 

21.06.2018 r. 

przekazania projektu 

regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie 

Gminy Marciszów do organu 

regulacyjnego, 

Uchwała w trakcie realizacji 

Opracowany przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej 

„Wodociągi Marciszowskie” 

w Marciszowie projekt 

regulaminu dostarczania  

wody i odprowadzania 

ścieków obowiązujący na 

terenie Gminy Marciszów 

przekazany został do organu 

regulacyjnego. 

32. 

LIV/260/18 

21.06.2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr 

XXVIII/135/16 Rady Gminy 

Marciszów z dnia 29 września 

2016 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

Gminy Marciszów, 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono dodatkowe 

frakcje segregacji odpadów. 

33. 

LIV/261/18 

21.06.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości                     

i zagospodarowania tych 

odpadów 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono nowe 

częstotliwości odbierania 

odpadów. 

34. 

LIV/262/18 

21.06.2018 r. 

zmiany uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2018, 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono aktualizację 

planów finansowych. 
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35. 

LIV/263/18 

21.06.2018 r. 

wprowadzenia zmiany do 

Uchwały Nr XLV/221/17 Rady 

Gminy Marciszów z dnia                       

28 grudnia 2017 roku, 

 

Uchwała zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany 

przedsięwzięć wieloletnich    

w wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 

36. 

LIV/264/18 

21.06.2018 r. 

ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Marciszów 

 

Uchwała zrealizowana. 

Na mocy podjętej uchwały 

ustalono wysokość 

wynagrodzenia Wójta Gminy 

Marciszów. 

37. 

LIV/265/18 

21.06.2018 r. 

wyrażenia zgody na wynajem 

lokalu użytkowego na okres 10 

lat oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu, 

Uchwała zrealizowana. 

Zawarto kolejną umowę na 

okres 10 lat z 

dotychczasowym najemcą 

lokalu użytkowego. 

Sesja Nr LV z dnia 30.08.2018 r. 

38. 

LV/266/18 

21.06.2018 r. 

ustalenia zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych oraz 

ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy 

Marciszów odrębnie dla 

poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych. 

Uchwała zrealizowana. 

Na mocy podjętej uchwały 

określono zasady 

usytuowania na terenie gminy 

miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych,             

a także ustalono maksymalną 

liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

39. 

LV/267/18 

21.06.2018 r. 

sprzedaży nieruchomości, 

Uchwała zrealizowana. 

Sporządzono protokół                  

z rokowań z nabywcą. 

Następnie została zawarta 

umowa sprzedaży w formie 

aktu notarialnego. 

40. 

LV/268/18 

21.06.2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na 

czas oznaczony do 3 lat, której 

przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość, 

Uchwała zrealizowana. 

Zawarto kolejne umowy 

dzierżawy z 

dotychczasowymi 

dzierżawcami. 

41. 

LV/269/18 

21.06.2018 r. 

wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności 

gruntowej na prawie 

użytkowania wieczystego 

Uchwała zrealizowana. 

Prawa do działki 446/5              

w Sędzisławiu zostały 

przejęte na mocy aktu 
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działki nr 446/5 położonej w 

Sędzisławiu, 

 

 

notarialnego Rep. A nr 

4950/2018 z dnia 

14.11.2018 r. Służebności,       

o których mowa w uchwale 

zostały zawarte w 

powyższym akcie. 

42. 

LV/270/18 

21.06.2018 r. 

zmiany uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2018, 

 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono aktualizację 

planów finansowych. 

43. 

LV/271/18 

21.06.2018 r. 

wprowadzenia zmiany do 

Uchwały Nr XLV/221/17 Rady 

Gminy Marciszów z dnia                       

28 grudnia 2017 roku 

Uchwała zrealizowana. 

Uwzględniono zmiany 

przedsięwzięć wieloletnich     

w wyliczeniu wymaganych 

prawem wskaźników. 

Sesja Nr LVI z dnia 27.09.2018 r. 

44. 

LVI/272/18 

27.09.2018 r. 

Określenia szczegółowych 

wymogów raportu o stanie 

gminy 

Uchwała zrealizowana. 

Poprzez podjęcie 

przedmiotowej uchwały 

określono szczegółowe 

wymogi Raportu o stanie 

Gminy Marciszów. 

45. 

LVI/273/18 

27.09.2018 r. 

Określenia szczegółowych 

zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych i 

formalnych wymogów, jakim 

muszą odpowiadać składane 

projekty 

Uchwała zrealizowana 

Podjęcie przedmiotowej 

uchwały określiło 

szczegółowe zasady 

wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasady 

tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, 

zasady promocji 

obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych                          

i formalnych wymogów, 

jakim muszą odpowiadać 

składane projekty. Celem 

podjęcia uchwały było 

zwiększenie udziału 

obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania                               

i kontrolowania niektórych 

organów publicznych. 

46. 
LVI/274/18 Zmiany Statutu Gminy 

Marciszów 

Uchwała zrealizowana. 



25 

27.09.2018 r. Konieczność podjęcia 

uchwały wynikała ze zmian 

prawnych wprowadzonych    

w ustawie o samorządzie 

gminnym ustawą z dnia 11 

stycznia  2018 roku o zmianie 

niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału 

obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania                                

i kontrolowania niektórych 

organów publicznych. 

Sesja Nr LVII z dnia 25.10.2018 r. 

47. 

LVII/275/18 

25.10.2018 r. 

 

zmiany uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2018, 

 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono aktualizację 

planów finansowych. 

Sesja Nr I z dnia 20.11.2018 r. 

48. 

I/1/18 

20.11.2018 r. 

Wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Marciszów 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała realizowana jest 

zgodnie z jej zapisami. Na 

Przewodniczącego wybrano 

Radnego Pana Mirosława 

Wolaka . 

49. 

I/2/18 

20.11.2018 r. 

Wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Marciszów 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała realizowana jest 

zgodnie z jej zapisami. Na 

Przewodniczącego wybrano 

Radnego Pana Dawida 

Chęcińskiego. 

Sesja Nr II z dnia 29.11.2018 r. 

50. 

II/3/18 

29.11.2018 r. 

powołania Komisji 

Rewizyjnej, 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała realizowana jest 

zgodnie z jej zapisami.              

W skład komisji powołano 

następujących Radnych: 

Edmunda Orzechowskiego, 

Martę Suhak – Ogłaza, Jana 

Koszyka, Waldemara 

Gurgula, Andrzeja Kipra. 
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51. 

II/4/18 

29.11.2018 r. 

powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała realizowana jest 

zgodnie z jej zapisami.              

W skład komisji powołano 

następujących Radnych: 

Martę Suhak – Ogłaza, 

Grzegorza Parzygnata, 

Sławomira Chęcińskiego . 

52. 

II/5/18 

29.11.2018 r. 

powołania stałych Komisji 

Rady Gminy Marciszów, 

ustalenia liczby członków oraz 

składów osobowych, 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała realizowana jest 

zgodnie z jej zapisami. Na 

mocy podjętej uchwały 

powołano Komisję Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa                

i Zdrowia , Komisję 

Infrastruktury Technicznej, 

Komisję Oświaty, Kultury, 

Sportu i Turystyki oraz 

Komisję Budżetu. Określono 

również składy osobowe w/w 

komisji. 

53. 

II/6/18 

29.11.2018 r. 

ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Marciszów, 

 

Uchwała zrealizowana. 

Na mocy podjętej uchwały 

ustalono wysokość 

wynagrodzenia Wójta Gminy 

Marciszów. 

54. 

II/7/18 

29.11.2018 r. 

uchwalenia programu 

współpracy Gminy Marciszów 

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust.3 ustawy z dnia              

24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2018 r. poz.450) na 

rok 2019, 

Uchwała w trakcie realizacji 

Dzięki podjęciu uchwały 

przyjęto program współpracy 

Gminy Marciszów                        

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust.3 ustawy z dnia              

24 kwietnia 2003 r.                       

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

55. 

II/8/18 

29.11.2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy na 

okres do 3 lat, których 

przedmiotem są te same 

nieruchomości, 

Uchwała zrealizowana. 

Zawarto kolejne umowy 

dzierżawy z 

dotychczasowymi 

dzierżawcami. 
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56. 

II/9/18 

29.11.2018 r. 

Zmiany Statutu Gminy 

Marciszów 

Uchwała w trakcie realizacji 

Konieczność podjęcia 

uchwały wynikała ze zmian 

prawnych wprowadzonych    

w ustawie o samorządzie 

gminnym ustawą z dnia 11 

stycznia  2018 roku o zmianie 

niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału 

obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania                                

i kontrolowania niektórych 

organów publicznych. Na 

mocy podjętej uchwały 

powołano Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji oraz 

określono tryb i zasady jej 

pracy. 

Sesja Nr III z dnia 27.12.2018 r. 

57. 

III/10/18 

27.12.2018 r. 

przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Marciszów 

Uchwała w trakcie realizacji 

Uwzględniono możliwości 

zaciągania zobowiązań na 

realizację przedsięwzięć 

wieloletnich oraz dokonano 

prognozy parametrów 

budżetu na lata 2019-2028 

58. 

III/11/18 

27.12.2018 r. 

zmiany Uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2018, 

Uchwała zrealizowana. 

Wprowadzono aktualizację 

planów finansowych. 

59. 

III/12/18 

27.12.2018 r. 

ustalenia wydatków, które nie 

wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego 2018 

Uchwała w trakcie realizacji 

Planowany termin realizacji 

przedmiotowej uchwały – 

31.05.2019 r. 

60. 

III/13/18 

27.12.2018 r. 

określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami 

Gminy Marciszów 

Uchwała w trakcie realizacji 

Podjęcie uchwały ustaliło 

zasady i trybu 

przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami 

Gminy Marciszów. 

61. 

III/14/18 

27.12.2018 r. 

przyjęcia Strategii rozwoju 

społeczno – gospodarczego 

południowej i zachodniej 

Uchwała w trakcie realizacji 
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części Dolnego Śląska, zwanej 

„Strategia Rozwoju Sudety 

2030” 

Na mocy niniejszej uchwały 

Rada Gminy Marciszów 

wyraziła zgodę na przyjęcie 

Strategii rozwoju społeczno – 

gospodarczego południowej      

i południowo  - zachodniej 

części Dolnego Śląska, 

zwanej „Strategią Rozwoju 

Sudety 2030” 

62. 

III/15/18 

27.12.2018 r. 

uchwały budżetowej gminy 

Marciszów na rok 2019, 

Uchwała w trakcie realizacji 

Zatwierdzono plan finansowy 

Urzędu Gminy oraz 

stwierdzono zgodność                       

i przyjęto plany finansowe 

pozostałych jednostek 

organizacyjnych Gminy 

Marciszów. 

 

 

11. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy złożono 46 zawiadomień o 

możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowania przygotowawcze były prowadzone w 34 

przypadkach, zaś w 9 przypadkach, organy prowadzące postępowanie stwierdziły wypełnienie 

znamion czynów zabronionych. 

Czyny zabronione: 

− przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 1 % wszystkich czynów, 

− przeciwko mieniu –   8 %, 

− dotyczące przestępstw gospodarczych – 0 %. 

− dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza 

publicznego –  0 %. 

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące kradzieży mienia - 3. 

Policjanci Posterunku Policji w Marciszowie  podjęli w 2018 r. 301 interwencji publicznych          

( w tym 33 interwencje domowe z czego 11 dot. Przemocy domowej). W ich efekcie skierowano  

30 wniosków o ukaranie oraz wymierzono łącznie 177 mandatów za wykroczenia przeciwko: 

• bezpieczeństwu w komunikacji – 110, 

• ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 8, 

• kradzieży mienia – 12, 

• niszczenia cudzej rzeczy – 9. 

 

Ponadto w 2018 Policjanci Posterunku Policji w Marciszowie podjęli następujące działania: 

− wylegitymowali 1413 osób, 
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− zatrzymali na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 40 sprawców czynów 

zabronionych i 12 osób poszukiwanych, 

− wykonali łącznie 40 doprowadzeń (w tym 12 do Aresztów Śledczych i Zakładów 

Karnych, 4 do sądów, 2 prokuratury, 6 do jednostek policji w celu wytrzeźwienia, 4  do 

miejsca zamieszkania i 12  innych organów), 

− sporządzili 12 Niebieskich Kart dotyczących 11  sytuacji w rodzinach z terenu Gminy 

Marciszów, s 

− porządzili 8  wniosków o leczenie alkoholowe do  Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Marciszów. 

 

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Marciszowie  przeprowadzili  łącznie 38 spotkań z 

czego 25 spotkań odbyli w formie pogadanek z dziećmi z przedszkola oraz młodzieżą  

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie i pedagogami, których tematem była 

współpraca z Policją, problem narkomani, alkoholizmu wśród młodzieży, pojęcia czynu 

karalnego, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz bezpieczeństwa uczniów na terenach 

szkoły i w jej obrębie. Pozostałe 13 spotkań przeprowadzono z osobami starszymi i 

przedstawicielami samorządu lokalnego. 

W celu podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczestniczono w  Szkole 

Podstawowej w Marciszowie w zajęciach wychowania komunikacyjnego oraz egzaminie na 

kartę rowerową. 

Dzielnicowi realizując czynności służbowe współpracowali z przedstawicielami 

placówek oświaty, członkami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie. Na 

bieżąco były realizowane rozmowy dotyczące istniejących problemów zgłaszanych przez 

mieszkańców Gminy     Marciszów. W ramach Niebieskiej Karty dzielnicowi brali udział w 17 

grupach roboczych i 23 posiedzeniach grup roboczych. Ponadto w ramach obchodów rejonów 

dzielnicowi przeprowadzili szereg rozmów z mieszkańcami w trakcie, których instruowali ich, 

jak ustrzec się  przed kradzieżą  i zabezpieczyć swoje mienie. Na bieżąco utrzymywali kontakt 

z sołtysami wsi oraz radnymi samorządu lokalnego. 

W celu eliminacji zagrożeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 

przeprowadzili łącznie 6  akcji polegających na wzmożonych działaniach ze Strażą Leśną z 

Nadleśnictwa Kamienna Góra, Nadleśnictwa Jawor, Nadleśnictwa Złotoryja i Nadleśnictwa 

Śnieżka w Kowarach mających na celu ograniczenie poruszania się motocyklami, Quadami i 

pojazdami silnikowymi po terenach leśnych miedzy innymi wchodzącymi w skład 

Rudawskiego Parku Krajobrazowego 

 

 

12. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY MARCISZÓW 

 

W roku 2018 na terenie gminy Marciszów zanotowanych zostało 95 wyjazdów do zdarzeń 

związanych z pożarami oraz usuwaniem miejscowych zagrożeń.  

Na ogólną liczbę zdarzeń przypada 41 wyjazdów do pożarów, oraz 54 wyjazdy do tak zwanych 

miejscowych zagrożeń. 
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Udział poszczególnych jednostek w wyżej wymienionych zdarzeniach to; 

− OSP Marciszów – wyjazdy do 93 zdarzeń, 

−  OSP Pastewnik – wyjazdy do 2 zdarzeń, 

− OSP Świdnik – wyjazdów nie zanotowano 

 

Najczęściej występujące zdarzenia to pożary łąk i nieużytków rolnych, pożary krzewów, lasów 

a także pożary przewodów kominowych oraz sporadycznie pożary budynków, pustostanów a 

także pojazdów samochodowych. 

Pozostałe zdarzenia to usuwanie miejscowych zagrożeń a wśród nich między innymi: 

− wypadki drogowe,  

− usuwanie skutków wichur,  

− usuwanie-neutralizacja substancji ropopochodnych z jezdni,  

− udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom,  

− wyjazdy do osób z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla,  

− usuwanie gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych, 

− udział w ćwiczeniach i innych akcjach związanych z działalnością ratowniczą. 

 

Porównując ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej naszej gminy z rokiem 

2017, zaznaczyć należy iż nastąpił ich nieznaczny spadek o około 7 procent. 

W ogólnej liczbie zdarzeń, pożary stanowiły 43,2 %, natomiast miejscowe zagrożenia 56,8%. 

Ogółem w likwidacji zaistniałych zdarzeń, na terenie gminy Marciszów, uczestniczyło 97 

zastępów OSP oraz dodatkowo 79 zastępów PSP, angażując w wyżej wymienionych 

działaniach 451 ratowników OSP, a także 237 funkcjonariuszy PSP. W części wyżej 

wymienionych działań, uczestniczyły również inne służby ratownicze takie jak:  

− Państwowe Ratownictwo Medyczne - 17 razy,  

− Policja - 17 razy, 

− pogotowie energetyczne - 1 raz. 

Zarówno w przypadku pożarów jak i miejscowych zagrożeń, niemal całość działań prowadzona 

była przez strażaków jednostki OSP Marciszów, nie jednokrotnie rzecz jasna przy pomocy 

jednostki ratowniczo gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Kamiennej Góry. 

W wyniku wyżej wymienionych zdarzeń, 16 osób zostało rannych, natomiast nie odnotowano 

ofiar śmiertelnych. Podczas akcji ratowniczo gaśniczych, prowadzonych przez jednostki OSP 

oraz PSP żaden z ratowników nie doznał uszczerbku na zdrowiu.  

Dodatkowo, kierowcy jednostki OSP Marciszów, jak co roku na polecenie urzędu gminy, 

wykonywali zadanie dowozu wody dla mieszkańców gminy Marciszów.  

 

Zaznaczyć należy iż jednostka OSP Marciszów w roku ubiegłym, kilkakrotnie uczestniczyła w 

bardzo ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ćwiczeniach wojewódzkiego odwodu 

operacyjnego. Ćwiczenia te, ze względu na różnorodność położenia oraz rodzaje zagrożeń 

naszego regionu, każdorazowo organizowane były w innych rejonach naszego województwa. 

Wyżej wymienione ćwiczenia, były sprawdzianem mobilności a zarazem okazją do 
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sprawdzenia różnych technik i sposobów realizacji działań poszczególnych służb 

ratowniczych, przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu, oraz sprawdzenia współpracy i 

koordynacji jednostek podczas działań ratowniczych najczęściej występujących na naszym 

terenie. Ponadto, w listopadzie ubiegłego roku, na terenie naszej gminy w miejscowości 

Pastewnik, przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia, zorganizowane przez Komendę 

Powiatową PSP w Kamiennej Górze. Założeniem ćwiczeń były działania ratownicze po 

wybuchu pożaru w budynku miejscowego kościoła, a także lokalizacja źródeł wody oraz 

organizacja zaopatrzenia w wodę. W wyżej wymienionych ćwiczeniach, oprócz jednostek JRG 

z Kamiennej Góry, uczestniczyły również jednostki OSP Marciszów oraz OSP Pastewnik. 

 

Na terenie gminy Marciszów, na chwile obecną działają 3 jednostki OSP, są to: 

− OSP Marciszów,  

− OSP Pastewnik, 

− OSP Świdnik.  

 

Jednostka OSP Marciszów z racji posiadanego sprzętu oraz wyszkolenia, decyzją Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej, od roku 2003 włączona jest do struktur Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a od roku 2011 w skład kompanii gaśniczej Wojewódzkiego 

Odwodu Operacyjnego. 

 

Stan liczebny w/w jednostek przedstawia się następująco: 

− OSP Marciszów 33 członków, w tym 21 ratowników mogących brać udział w 

działaniach ratowniczych, 

− OSP Pastewnik 15 członków, w tym 10 ratowników mogących brać udział w 

działaniach ratowniczych, 

− OSP Świdnik 14 członków, w tym 5 ratowników mogących brać udział w działaniach 

ratowniczych. 

 

Ogólna liczba członków OSP wynosi 62 osoby, z czego 36  ratowników posiada odpowiednie 

uprawnienia, zezwalające na bezpośredni udział w działaniach ratowniczo gaśniczych. 

Dodatkowo Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie działa Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza która w swych szeregach skupia 12 członków. W chwili obecnej planowane jest 

także założenie MDP przy jednostce OSP w Pastewniku. 

Wyżej wymienione jednostki OSP są jednostkami mobilnymi posiadającymi własne zaplecza 

garażowe znajdujące się w remizach strażackich. Jednostki te dysponują następującymi 

pojazdami ratowniczymi: 

− OSP Marciszów – Dwa średnie pojazdy ratowniczo gaśnicze, w tym - Mercedes Atego 

z roku 2014 oraz Daimler Benz z roku 1962. Dodatkowo od roku 2018 jednostka na 

swym stanie posiada także samochód operacyjny marki KIA Sportage z roku 2000, 

przekazany z Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze. 
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− OSP Pastewnik – Dwa pojazdy ratownicze, w tym jeden średni marki Star244 z roku 

1990 oraz jeden lekki marki Żuk z roku 1986. 

− OSP Świdnik – Jeden lekki pojazd ratowniczy marki Żuk z roku 1991. Wyżej 

wymieniony pojazd aktualnie wycofany z podziału bojowego PSK z powodu awarii. 

 

Aktualne stany ilościowe ważniejszego sprzętu specjalistycznego znajdującego się na 

wyposażeniu jednostek gminnych: 

1. Hydrauliczny sprzęt ratownictwa technicznego typu lekkiego – 1 kpl 

2. Hydrauliczny sprzęt ratownictwa technicznego typu średniego – 1 kpl 

3. Łodzie ratownicze z napędem  – 2szt, w tym jedna na przyczepie 

4. Sanie lodowe  z wyposażeniem – 1 zestaw 

5. Skafandry do pracy w wodzie – 2kpl 

6. Motopompy pożarnicze – 3 szt 

7. Pompy pływające – 3szt 

8. Pompy szlamowe – 2szt 

9. Agregaty prądotwórcze jednofazowe – 3szt 

10. Agregaty prądotwórcze trójfazowe – 1szt 

11. Maszty oświetleniowe – 4szt 

12. Pilarki do drewna -7szt 

13. Pilarki ratownicze – 1szt 

14. Pilarki do betonu i stali- 4szt 

15. Aparaty ochrony dróg oddechowych – 8 kpl 

16. Sygnalizatory bezruchu – 11szt 

17. Zestawy  ratownictwa medycznego wraz z tlenoterapią – 3kpl 

18. Defibrylator AED – 1szt 

19. Zestaw do wywarzania drzwi i obcinania pedałów – 1kpl 

20. Radiotelefony samochodowe – 5szt 

21. Radiotelefony nasobne – 11szt. 

 

Sprzęt jakim dysponuje jednostka OSP Marciszów jest sprzętem profesjonalnym, w znacznym 

stopniu zmodyfikowanym na sprzęt nowej generacji, pozyskany dzięki różnego rodzaju 

dotacjom i przynależności jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W 

pozostałych jednostkach należałoby sukcesywnie wymieniać środki transportowe na nowej 

generacji a także uzupełniać ewentualne braki w wyposażeniu.  

Potrzeby OSP z zakresu wyposażenia ratowniczego, zgłaszane przez poszczególne jednostki, 

w miarę możliwości realizowane są na bieżąco ze środków budżetu gminnego przeznaczonego 

na funkcjonowanie OSP, po uprzednim przeanalizowaniu zasadności takich potrzeb z 

Zarządem Gminnym ZOSP RP w Marciszowie. 

Najważniejsze na chwilę obecną potrzeby zgłaszane przez poszczególne jednostki OSP z terenu 

naszej gminy to między innymi: 
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• OSP Marciszów -  Zakup certyfikowanych ubrań specjalnych, latarek hełmowych oraz 

detektora tlenku węgla.  Powyższy zakup, niezbędny jest w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa samych ratowników podczas bezpośrednich działań ratowniczo – 

gaśniczych. 

• OSP Pastewnik - Zakup ewentualnie regeneracja pompy wtryskowej oraz zestawu 

wtryskiwaczy w pojeździe STAR 244. Zakup dresów dla planowanej drużyny MDP. 

• OSP Świdnik – Naprawa wycofanego z podziału bojowego lekkiego pojazdu 

gaśniczego marki Żuk. 

Biorąc pod uwagę obecny stan taboru samochodowego w jednostkach OSP Pastewnik oraz 

OSP Świdnik, należało by w najbliższym czasie zastanowić się nad ewentualną wymianą 

pojazdów w wyżej wymienionych OSP na nowe bądź chociaż by to kilkuletnich  używanych, 

ponieważ reanimacja trzydziestoletnich pojazdów nie tylko nie przyniesie zamierzonego 

rezultatu ale wręcz przeciwnie, spowoduje tylko i wyłącznie zbędne inwestowanie w sprzęt 

który w większości przypadków nadaje się już niestety tylko i wyłącznie do kasacji. 

Wydatki poniesione przez gminę Marciszów w roku ubiegłym  na zabezpieczenie działalności 

ratowniczej poszczególnych OSP wyniosły 152 984,00zł.  

Środki finansowe z budżetu gminy zabezpieczają bieżące utrzymanie działalności ratowniczej 

jednostek OSP tj; ubezpieczenie pojazdów i strażaków, utrzymanie sprzętu strażackiego i 

remiz, wykonywanie corocznych niezbędnych przeglądów okresowych sprzętu strażackiego 

takiego jak; aparaty oddechowe, agregaty prądotwórcze, urządzenia hydrauliczne a także 

wypłatę wynagrodzeń i ekwiwalentów oraz wykonywanie badań lekarskich dla strażaków 

ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.  

W minionym roku, Urząd Gminy w Marciszowie, skorzystał z możliwości pozyskania  sprzętu 

ratowniczego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Zakupiony ze środków 

Ministerstwa Sprawiedliwości defibrylator AED oraz zestaw do wyważania drzwi o wartości 

19 000,00zł,  przekazany został dla jednostki OSP Marciszów. 

W roku 2018 jednostka OSP Marciszów, w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego, pozyskała dotację pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony 

przeciwpożarowej włączonej do KSRG” w wysokości 3 027,00 zł. Wyżej wymienione środki, 

pozwoliły jedynie na wymianę  części sprzętu ochrony indywidualnej, którego termin ważności 

dobiegł końca.   

Okazją do pokazu wyszkolenia bojowego strażaków są także zawody strażackie. W ubiegłym 

roku, jednostka OSP Marciszów okazała się być bezkonkurencyjną i po raz kolejny zajęła 

pierwsze miejsce w powiatowych zawodach sportowo Pożarniczych. Podobnie swoje zadanie 

wykonała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy jednostce OSP Marciszów. 

Podczas powiatowych zawodów drużyn MDP w miejscowości Pisarzowice, nasza MDP także 

nie dała większych szans konkurencji zajmując pierwsze miejsce. 
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Należy podkreślić, iż jednostka OSP Marciszów z racji posiadanego wyszkolenia oraz 

wyposażenia, jest zdolna do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo gaśniczych, w 

zależności od zaistniałego zagrożenia. W praktyce oznacza to, iż w przypadku zaangażowania 

wszystkich sił i środków Komendy Powiatowej PSP w inne działania na dużą skalę na terenie 

naszego powiatu, co już w przeszłości niejednokrotnie miało miejsce,  jednostka OSP 

Marciszów, przy pomocy własnych wozów bojowych oraz posiadanego sprzętu, podejmuje i 

prowadzi samodzielne działania ratownicze, do czasu zadysponowania i przybycia 

dodatkowych sił i środków, także z terenu innych powiatów. Dlatego też, między innymi tak 

bardzo ważne jest, utrzymywanie w ciągłej gotowości bojowej pojazdów, oraz sprzętu 

znajdującego się na wyposażeniu poszczególnych OSP z terenu naszej gminy. 

 

Tak wysoka skuteczność oraz gotowość operacyjna jednostki OSP Marciszów z pewnością nie 

miała by miejsca gdy by nie fakt kontynuacji zatrudniania przez gminę Marciszów dwóch 

kierowców, co z całą pewnością w znaczący sposób podnosi poziom gotowości bojowej tej 

jednostki, ale i także co najważniejsze poziom bezpieczeństwa na terenie całej gminy 

Marciszów, za co w imieniu jednostki a także Zarządu Gminnego ZOSP RP w Marciszowie 

serdecznie dziękujemy zarówno Wójtowi jak i całej Radzie Gminy Marciszów.  

 

 

13. EDUKACJA 

 

Wydatki gminne na oświatę wynosiły 4.627.846,22 zł, z czego 3.197.364,00 zł (69 %) pokryte 

zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa, a 1.430.482,22 zł z budżetu 

gminy. 

W gminie w 2018 r. funkcjonował Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marciszowie. Na 

prowadzenie placówki przekazano 4.089.226,58 zł. Na jednego ucznia z budżetu wypadało 

12.098,30 zł. 

 

We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio:  

• 299 uczniów (118 dziewcząt i 181 chłopców) – szkoła podstawowa, 

• 39 uczniów ( 11 dziewcząt i 28 chłopców) – gimnazjum, 

• jedna uczennica korzystała z nauczania indywidualnego. 

 

W Zespole Szkół odbywała się nauka języka obcego dla następującej grupy uczniów: 

• szkoła podstawowa – język obowiązkowy – angielski – 269 uczniów oraz niemiecki – 

71 uczniów, 

• gimnazjum – język obowiązkowy – angielski – 36 uczniów oraz dodatkowy – niemiecki 

– 35 uczniów 

  

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 17,7 osób. Najwięcej uczniów było 

w klasie VIII – 21 dzieci, najmniej w klasie II – 14 dzieci. 
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W Zespole Szkolno- Przedszkolnym zatrudniono 37 nauczycielek i nauczycieli, w tym 1 

nauczyciel  stażysta,  4 nauczycieli kontraktowych, 7 nauczycieli mianowanych, 25 nauczycieli 

dyplomowanych.  

W roku szkolnym 2018 szkołę ukończyło 35 uczniów gimnazjum. Świadectwa ukończenia 

gimnazjum nie uzyskał 1 uczeń. 

Wójt Gminy w 2018 r. przyznał 3 stypendia dla uczennic i uczniów. Wynosiły one 1.500,00 zł 

( po 500,00 zł). Przyznano je za wysokie wyniki w nauce. 

 

Ogólnie 233 uczennic i uczniów, stanowiących 68,93 % wszystkich uczennic i uczniów, 

dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu 

publicznego. Z kolei 31,06 % uczennic i uczniów było dowożonych przez rodziców lub też 

docierało do szkół za sprawą innych prywatnych form transportu. 

 

 

14. PRZEDSZKOLA 

 

W 2018 r. funkcjonowało 1 przedszkole gminne,  do którego uczęszczało 98 dzieci, w tym 47 

dziewczynek i 51 chłopców. 

 Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

− rocznik 2012 – 44 dzieci, w tym 23 dziewcząt i 21 chłopców, 

− rocznik 2013 – 20 dzieci, w tym 9 dziewcząt i 11 chłopców, 

− rocznik 2014 – 16 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 9 chłopców, 

− rocznik 2015 – 16 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 9 chłopców, 

− rocznik 2016 – 2 dzieci, w tym17 dziewcząt i 1 chłopców. 

 

Do przedszkola dowożono 20 przedszkolaków w, w tym sześcioro 5 –latków − i czternaścioro    

6 –latków.  

W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 538.619,64 zł. 

 

 

15. BILBLIOTEKI 

 

W 2018 r. w gminie funkcjonowały 3  biblioteki. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

dostosowano 1 budynek biblioteki, znajdujący się Ciechanowicach. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 31.270 woluminów, zaś na koniec roku – 

31.597 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów na koniec 2018 

r. wynosiła ponad 7. W 2018 r. funkcjonujące biblioteki nie zapewniły możliwość 

wypożyczenia płyt CD i DVD. 

Na początku roku zarejestrowano 1359 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczba 

ta wynosiła 1305. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 1089 

czytelniczek i czytelników, którzy wypożyczyli łącznie z 7029 woluminów. Poszczególne 

biblioteki zatrudniały po 2 pracowników. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się. 
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W poszczególnych bibliotekach użytkowano 12 komputerów, w tym 12 komputerów z 

dostępem do szerokopasmowego internetu. W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały ferie i 

wakacje w bibliotece, mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło 

udział 280 mieszkańców. W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie 

czytelnictwa gmina wydała 100.378,85 zł. 

 

16. CENTRA, DOMY I OŚRODKI KULTURY, KLUBY I ŚWIETLICE 

 

W 2018 r. na terenie gminy funkcjonowało 9 świetlic wiejskich, z czego 5 z nich dostosowane 

było do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W 2018 r. poprzez świetlice wiejskie zorganizowano 37 wydarzeń, w tym wystawy, spotkania, 

imprezy w których wzięło udział 2475 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia te wiązały się 

z poniesieniem kosztów w wysokości 52.114,36 zł. 

 

17. PRZEDSIĘBIORCY 

 

Gospodarka gminy charakteryzuje się średnim wzrostem przedsiębiorczości. 

Do dominujących form należy działalność usługowa w zakresie budownictwa oraz handel 

hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów. 

Wg stanu na dzień 31  grudnia 2018 roku na terenie gminy Marciszów było zarejestrowanych 

196 podmiotów gospodarczych. W trakcie roku wydano 11 decyzji o wykreśleniu z ewidencji 

oraz wprowadzono 23 nowo rozpoczynających działalność. 

 

Tabela 5. Struktura podmiotów gospodarczych 

Wyszczególnienie 
Stan na 31 grudnia 2018 

Liczba % 

Podmioty gospodarcze ogółem 196 100 

A Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 6 3,06 

C Działalność produkcyjna 24 12,24 

F Budownictwo 66 33,67 

G 
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, art. 

Domowych i osobistych 
38 19,39 

M Działalność techniczna 11 5,61 

H Transport, gospodarka magazynowa, łączność 15 7,65 

K Pośrednictwo finansowe 3 1,54 

L Obsługa nieruchomości 3 1,54 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią 5 2,55 

Q Ochrona zdrowia i opieka społeczna 9 4,59 

 
Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i 

indywidualna 
16 

8,16 
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Aktualnie rynek pracy na terenie gminy jest słabo rozwinięty, głównie z uwagi na małą 

aktywność działalności gospodarczej, co przejawia się rosnącą, ale wciąż jeszcze małą liczbą 

podmiotów gospodarczych. 

 

18. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Na początku 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia 

wynosił 58,12 %, zaś pod koniec roku – 58,53 %. Zwiększenie udziału ma związek z rozwojem 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r.  58,12 % mieszkań, zaś 

pod koniec – 58,53 %, w tym na wsi – 100%. 

W 2018 roku na terenie gminy działał jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych do którego mieszkańcy gminy mogli dostarczać odpady problemowe.  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 54,9 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz 215,6 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod 

koniec roku dane te przedstawiały się następująco: 66,57 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz 223,98 kg zmieszanych odpadów komunalnych . Zmiana proporcji wynikała 

z tego, że mieszkańcy gminy bardziej przyłożyli się do segregacji odpadów. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła 

następujące działania: 

− wydano nowe ulotki w celu edukacji mieszkańców o sposobie segregacji odpadów, 

− podjęto działania mające na celu pozyskanie środków na modernizację starych  

systemów grzewczych na terenie gminy. 

 

19. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 4 

% powierzchni gminy. W roku sprawozdawczym nie przystąpiono do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Rozpatrzono 61 spraw – wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 7 spraw – 

wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W wyniku prowadzonych postępowań zostało wydanych 34 decyzje z warunkami zabudowy i 

zagospodarowania terenu oraz 7 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.  

 

 

20. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

 

Z ogólnych danych wynika, że: 

− przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego w 2018 r. wynosił 2,5 

tygodnia, 

− przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – od 60 do 90 dni, 

− W roku 2018 wpłynęły 32 wnioski o udzielenie informacji publicznej, z czego 

udzielono 32 odpowiedzi, w jednym przypadku toczyło się postępowanie dotyczące 
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bezczynność podmiotu (wyrok 13 września 2018 - skargę oddalono, koszt 597 zł 

tytułem zwrotu kosztów postępowania). 

 

W 2018 r. roku stan zatrudnienia w urzędzie gminy zmalał o 11 osób,  

co miało związek z powołaniem nowej jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej 

„Wodociągi Marciszowskie” i przejściem do tej jednostki 9 osób oraz z odejściem 2 osób na 

emeryturę. 

 

 

21. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ „WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE” 

 

 

Gminna jednostka samorządowa Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” 

z siedzibą w Marciszowie powołana uchwałą nr Nr XLI/202/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 

31 sierpnia 2017 r., z dniem 1 marca 2018 roku rozpoczęła swoją działalność związaną z 

zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie:  

- zakupu hurtowego wody  

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę   

- zbiorowego odprowadzania ścieków i gospodarki ściekami  

Jednostka zobowiązana jest do zapewnienia sprawności posiadanych urządzeń i przyłączy 

wodociągowych, do realizacji usług dostawy wody w wymaganej ilości i jakości, pod 

odpowiednim ciśnieniem oraz urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych do realizacji usług 

odprowadzania (w tym oczyszczania ścieków) - w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Obiektami i urządzeniami wodociągowo – kanalizacyjnymi będącymi w zarządzie ZGK 

Wodociągi Marciszowskie są: 

• Sieć wodociągowa dla miejscowości Świdnik. 

• Sieć wodociągowa przy ul. Dworcowej w Marciszowie. 

• Sieć wodociągowa dla miejscowości Ciechanowice. 

• Sieć wodociągowa przy ul. Słonecznej w Marciszowie (nowe osiedle). 

• Sieć wodociągowa w Sędzisławiu (nowe osiedle). 

• Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Pogodna w Marciszowie. 

• Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Piekarska w Marciszowie. 

• Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Pocztowa w Marciszowie. 

• Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją dla miejscowości Sędzisław. 

• Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Marciszowie. 

• Lokalne oczyszczalnie ścieków typu Turbo-Jet w m. Wieściszowice i Ciechanowice, 

łącznie 10 obiektów.  
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ZGK „Wodociągi Marciszowskie” W 2018 r. niemiał w eksploatacji żadnych ujęć 

powierzchniowych lub głębinowych, ani nie zajmował się uzdatnianiem wody do spożycia dla 

ludzi. ZGK kupuje hurtowo wodę od  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z 

siedzibą w Wałbrzychu. Za wymogi technologiczne i jakościowe uzdatnionej wody do zasuwy 

za trójnikiem - wpięciem wodociągu gminnego odpowiada WZWiK. 

Oprócz Gminnej jednostki samorządowej pn.: Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi 

Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę mieszkańców 

gminy Marciszów zajmują się: 

• Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą przy Al. 

Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu. Podstawowa działalność przedsiębiorstwa                   to 

eksploatacja powierzchniowych i głębinowych ujęć wody na terenie gminy Marciszów 

oraz eksploatacja Zakładów Uzdatniania Wody przy ul. Nadrzecznej 43      i Głównej 

25 w Marciszowie.  

• Związek międzygminny pn: „Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji”              z 

siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu, który prowadzi działalność             w 

miejscowościach Marciszów, Ciechanowice, Wieściszowice, Sędzisław, Nagórnik. 

Struktury odbiorców w 2018 roku: 

a. Ilość odbiorców korzystających z: 

• tylko z wody:  121 

• Tylko z ścieków: 316 

• Zarówno z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 34 

b. Ilość odbiorców 

• Posiadających wodomierz główny: 156 

• Posiadających wodomierz mierzących wodę bezpowrotnie zużytą: 36 

• Rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody: 31 

• Posiadających urządzenie pomiarowe (ścieki): 0 odbiorców 

• Rozliczanych na podstawie umowy: 471 

Stan eksploatowanej infrastruktury: 

a. ujęcia wody: ZGK „Wodociągi Marciszowskie nie eksploatuje ujęć wody, eksploatacją 

ujęć wody na terenie gminy Marciszów zajmuje się WPWIK sp z o.o.  

b. sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna: 

• wiek, zastosowane materiały, długość (km): 

• Sieć wodociągowa dla miejscowości Świdnik, rok budowy 2010, zastosowany 

materiał PE, długość 7,9 km 

• Sieć wodociągowa przy ul. Dworcowej w Marciszowie rok budowy 2011, 

zastosowany PE, długość ok 0,3 km 

• Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla miejscowości Ciechanowice, rok 

budowy 2014, zastosowany materiał PE, długość 9,8 km. 

• Sieć wodociągowa przy ul. Słonecznej w Marciszowie (nowe osiedle) rok 

budowy 2011-2014, zastosowany materiał PE, długość ok 0,13 km. 
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• Sieć wodociągowa w Sędzisławiu (nowe osiedle), rok budowy 2007, 

zastosowany materiał PVC, długość ok. 0,08 km. 

• Sieć wodociągowa ul. Pogodna w Marciszowie, rok budowy 2015, zastosowany 

materiał PE, długość ok. 0,15 km. 

• Sieć wodociągowa ul. Piekarska w Marciszowie, rok budowy 2017, 

zastosowany materiał PE, długość ok. 0,36 km. 

• Sieć wodociągowa ul. Pocztowa w Marciszowie, rok budowy 2017, 

zastosowany materiał PE, długość ok. 0,41 km 

• Sieć kanalizacyjna przy ul. Słonecznej w Marciszowie (nowe osiedle) rok 

budowy 2011-2014, zastosowany materiał PVC, długość 0,13 km 

• Sieć kanalizacyjna ul. Pogodna w Marciszowie rok budowy 2015, zastosowany 

materiał PVC, długość ok. 0,26 km. 

• Sieć kanalizacyjna ul. Piekarska w Marciszowie rok budowy 2017, zastosowany 

materiał PVC, długość ok. 0,3 km 

• Sieć kanalizacyjna ul. Pocztowa w Marciszowie rok budowy 2017, zastosowany 

materiał PVC, długość ok. 0,40 km 

• Sieć kanalizacyjna w Sędzisławiu, rok budowy 1996-1998, zastosowany 

materiał: PVC- kanał grawitacyjny, PVC – sieć tłoczna, długość ok. 7,0 km 

• Sieć kanalizacyjna w części m. Marciszów, Ciechanowice i Pustelnik rok 

budowy 2010-2011, zastosowany materiał: PVC- kanał grawitacyjny, PE – sieć 

tłoczna, długość ok. 15,1 km. 

 

 

 

 


