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Wójt Gminy Malczyce 

Piotr Frankowski

W „Raporcie o stanie gminy za 2019 rok” 
przedstawiamy Pañstwu dzia³ania oraz  
najwa¿niejsze elementy wybranych 
dziedzin funkcjonowania naszego 
samorz¹du.

Podsumowuj¹c ubieg³y 2019 rok, 
chcia³bym zwróciæ uwagê na wspó³pracê 
pomiêdzy samorz¹dem, a innymi 
jednostkami i organizacjami. 
  Jestem dumny ze swoich wspó³pra-
cowników, bo uda³o mi siê zgromadziæ 
wokó³ siebie grupê ludzi, którzy czêsto 
bez-interesownie jak i równie¿ w ramach 
pe³nionych  obowi¹zków,  pomagaj¹  mi

realizowaæ trudne i ambitne cele. Osobiœcie 
odczuwam wielk¹ satysfakcjê z osi¹gniêæ 
naszej ma³ej Ojczyzny oraz napawa mnie 
radoœci¹, ka¿dy nawet najmniejszy sukces, 
ka¿dego mieszkañca, który odbieram jak 
w³asny, bo wszyscy razem jesteœmy 
autorami zmian zachodz¹cych wokó³ nas.

Mam nadziejê, ¿e nigdy nie zabraknie nam 
zapa³u i bêdziemy siêgaæ po wiêcej, a 
powstaj¹ce inicjatywy i dzia³ania bêd¹ nas 
wyró¿niaæ i dadz¹ przyk³ad godny do 
naœladowania. 

Szanowni Mieszkañcy Gminy Malczyce
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      dzia³amy zgodnie ze strategi¹   
Strategia rozwoju gminy, przyjête programy i polityki wykonywane s¹ przez nasz samorz¹d 
na bie¿¹co poprzez realizacjê wydatków bud¿etowych, wspieranie instytucji, stowarzyszeñ 
i innych organizacji lokalnych. 

Tworzymy dobry klimat dla przedsiêbiorczoœci i inicjatyw lokalnych, zabiegamy  o œrodki 
zewnêtrzne, a tym samym promujemy  gminê.

realizujemy programy gminne

Profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i narkomanii 
     poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne, badania, profilaktyka, doposa¿enie 
     placów zabaw – wydano 87.227,00 z³
Strategia rozwi¹zywania problemów spo³ecznych 
     realizowana na bie¿¹co przez GOPS – pomoc spo³eczna, œwiadczenia socjalne itp.
Gminny program rewitalizacji
     wskazanie obszarów zdegradowanych oraz niwelacjê sytuacji kryzysowych
Program usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest
     usuniêto wyroby zawieraj¹ce azbest w iloœci 51 Mg
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  
     sprzeda¿ lokali na rzecz najemców, bie¿¹ce remonty i naprawy
Program opieki nad zwierzêtami bezdomnymi 
     zabiegi sterylizacji, zapewnienie bezpieczeñstwa i opieki
Program wspó³pracy gminy z organizacjami pozarz¹dowymi  
     udzielono dotacji dla organizacji pozarz¹dowych w kwocie 191.372,00 z³
Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y
     stypendia za wyniki w nauce, sportowe oraz artystyczne na kwotê 30.360,00 z³
Fundusz so³ecki
     zrealizowany w kwocie 164.002 z³
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      planujemy i wdra¿amy    

Pozyskane dofinansowanie w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 
pozwoli³o na przebudowê ulicy 1-go Maja.

Przebudowano chodnik na odcinku drogi powiatowej nr 
2192D w Dêbicach. Ca³kowity koszt zadania wyniós³ 188 805 z³ 
brutto i zosta³ pokryty w 50% z bud¿etu gminy Malczyce 
i w 50% z bud¿etu powiatu œredzkiego.

Zorganizowano V edycjê „Biegaj z nami Malczycami”, która na 
sta³e wpisa³a siê w gminny kalendarz imprez. Organizatorzy 
przygotowali 5 kategorii biegowych: bieg krasnala,bieg 
m³odzieñczy, marsz nordic walking, bieg rodzinny i bieg g³ówny.

Wybudowano pierwszy Publiczny ̄ ³obek „Szczêœliwe Misie”. 
Nowa placówka posiada dwa oddzia³y przeznaczone  dla 30 
dzieci w wieku do lat 3. W budynku znajduj¹ siê m.in. 2 sale dla 
dzieci z ³azienkami, szatnie, toalety, pomieszczenia socjalne, 
gabinet dyrektora, kuchnia, zmywalnia. Obiekt jest 
nowoczesny, a przede wszystkim bezpieczny dla dzieci.

24 sierpnia 2019 r. odby³y siê gminne do¿ynki w Wilczkowie. 
So³ectwa z terenu gminy przygotowa³y przepiêkne wieñce 
do¿ynkowe oraz stoiska bogate w swoje regionalne wyroby. 
Œwiêto plonów w gminie Malczyce to impreza integruj¹ca 
mieszkañców o charakterze folklorystycznym.  

W 2019 roku dobieg³y koñca prace zwi¹zane z opracowaniem i 
przyjêciem nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla ca³ej gminy Malczyce, co pozwoli³o d³ugo 
tego wyczekuj¹cym mieszkañcom realizowaæ w³asne 
zamierzenia inwestycyjne oraz te zwi¹zane z budownictwem 
mieszkaniowym.

Gmina Malczyce jako jedyna w powiecie œredzkim zrealizowa³a 
projekt grantowy wsparcia produkcji energii ze Ÿróde³ 
odnawialnych polegaj¹cy na budowie ogniw fotowoltaicznych. 
40 mieszkañców gminy Malczyce wykona³o instalacje 
fotowoltaiczne na potrzeby w³asnych gospodarstw 
domowych. Wartoœæ zadania to ponad 1,2 mln z³.

W Malczycach utworzono Otwart¹ Strefê Aktywnoœci, dziêki 
wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ca³oœæ inwestycji 
wynios³a ponad 53 tys. z³, z czego 23 tys. z³.pochodzi ze œrodków 
zewnêtrznych. 

1 czerwca na stadionie przy ulicy Mickiewicza w Malczycach 
odby³ siê gminno-so³ecki Bajkowy Dzieñ Dziecka. 
To najbardziej kolorowa, weso³a i wyczekiwana z imprez przez 
najm³odszych.
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      nasze WYDATKI - 26.111.029,00 z³ 

i nasze DOCHODY - 30.185.539,00 z³

INWESTYCJE 
m.in.przebudowa ul.1-go Maja, 
         modernizacja stadionu przy ul.Polnej, 
         budowa ¿³obka, 
         wykup lokali mieszkalnych

P£ACE

ŒWIADCZENIA SOCJALNE

ODSETKI OD ZAD£U¯ENIA

UDZIELONE DOTACJE
m.in. dla Gminnego Oœrodka Kultury,
          Gminnej Biblioteki Publicznej, 
          klubów sportowych,
          Samodzielnego Publicznego Zak³adu 
         Opieki Zdrowotnej

POZOSTA£E
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PODATKI I OP£ATY 
m.in.podatek rolny i od nieruchomoœci 

DOTACJE

SUBWENCJE

UDZIA£Y W PIT I CIT

POZOSTA£E DOCHODY
m.in. dzier¿awy maj¹tku,
          zwrot VAT 
          

SPRZEDA¯ MIENIA

m.in.500+, œwiadczenia socjalne

ŒRODKI NA INWESTYCJE
m.in. przebudowa targowiska,
          przebudowa ul. 1-go Maja ,
          budowa ¿³obka, 
          przebudowa Gminnego Oœrodka Kultury



jednostki organizacyjne
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Gminny Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Malczycach 

ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

Kierownik:
Iwona £uczkowiec-Baraniecka

e-mail:  gops@malczyce.wroc.pl

 

tel: 71 317 94 71  

Gminny Oœrodek Kultury 
w Malczycach

ul. Sienkiewicza 10 A
55-320 Malczyce

Dyrektor: 
Magdalena Ko¿uszko

e-mail:  gok@malczyce.wroc.pl
tel. 71 317 91 70

Szko³a Podstawowa 
w Malczycach
ul. Szkolna 6a

55-320 Malczyce 

Dyrektor:
Marzena £aziuk

e-mail:  sp.malczyce@wp.pl
                                                        

www.sp.malczyce.edu.pl

tel: 71 317 91 74

Publiczne Przedszkole  
w Malczycach
ul. Klonowa 1

55-320 Malczyce 

Dyrektor:
Gra¿yna Jêdrzejewska-Choma

e-mail:  przedmal@wp.pl

www.publiczneprzedszkole.malczyce.edu.pl
                                                        

tel: 71 317 95 11

Samodzielny Publiczny 
Zak³ad Opieki Zdrowotnej 

w Malczycach
ul. Mickiewicza 6
55-320 Malczyce

KIerownik: 
Mateusz Olkowski

tel. 71 317 91 18
tel. 518 834 366
tel. 797 794 918

rehabilitacja:
tel. 518 814 618

www.spzozmalczyce.pl

e-mail:  spzozmalczyce@gmail.com

Urz¹d Gminy Malczyce 
ul.Traugutta 15     55-320 Malczyce 

tel. 71 317 92 23  
e-mail: 

sekretariat@malczyce.wroc.pl

 Gminna Biblioteka 
 Publiczna w Malczycach

 e- mail: biblioteka.malczyce@wp.pl

Malczyckie Us³ugi 
Komunalne Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 5c  
55-320 Malczyce 

Prezes:
Jaros³aw Arciszewski

e-mail:  muk@mukmalczyce.pl
                                                    

www.mukmalczyce.pl

tel: 71 317 91 67

Publiczny ̄ ³obek 
„Szczêœliwe Misie”

w Malczycach  
ul. Klonowa 3

55-320 Malczyce

Kierownik:
Gra¿yna Jêdrzejewska-Choma

e-mail:  przedmal@wp.pl


