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Malczycka

Działać dla gminy
zgodnie z literą prawa
↗↗ Wywiad numeru z Marcinem Matyją
- pełniącym funkcję wójta
gminy Malczyce

w numerze

Audyt był
koniecznością
Dla zweryfikowania sytuacji
w Gminie Malczyce, po opuszczeniu stanowiska przez Piotra
Frankowskiego, zlecono wykonanie kompleksowego audytu
w Urzędzie Gminy
w Malczycach za lata
2018 - 2021. • str. 3

Wybory
wójta gminy
Przedterminowe wybory wójta gminy Malczyce zostaną
przeprowadzone w niedzielę
13 czerwca 2021 r. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od
7:00 do 21:00. • str. 4

→→ Na początek: jak mam się
do Pana zwracać? Panie
wójcie? Panie komisarzu?
- Wójtem na razie nie jestem,
a formalnie na taką funkcję
zostałem przez Prezesa Rady Ministrów powołany i tak
się ona nazywa. Wiem, że potocznie mówi się o komisarzu,
ale prawda jest jedna – zostałem wyznaczony do pełnienia
funkcji wójta gminy Malczyce .
Wiem też, ze powołanie kojarzy się z kimś z nadania, kto
zarządza twardą ręką w trudnych warunkach, w wyjątkowej sytuacji. A niestety
Gmina Malczyce w takiej
się znalazła po prawomocnym wyroku skazującym dotychczasowego wójta Piotra
Frankowskiego.

W takim razie, może po prostu „Panie Marcinie”?
- Tak będzie najlepiej.
→→Nawiązując do tego, co
właśnie Pan powiedział.
Sytuacja, w jakiej Pan objął swoje stanowisko jest
wyjątkowa.
- Tak. Jest wyjątkowa, nie tylko
dla mnie. Choć to oczywiste, że
postawiono mnie przed nie najłatwiejszym zadaniem. Niejako
z marszu, będąc człowiekiem
„z zewnątrz”, wkraczam do instytucji, której pracę mam koordynować. Muszę w ekspresowym
tempie poznać ludzi, którzy sprawiają, że ona funkcjonuje. Moim zadaniem jest zrozumienie
mechanizmów, zależności, niuansów, na których praca urzędu

się opiera. Ale wracając jeszcze
do niecodzienności wydarzeń,
w jakich się znaleźliśmy. Są one
przede wszystkim wyjątkowe dla
mieszkańców gminy Malczyce.
Z dnia na dzień człowiek, który
został przez nich wybrany na
to stanowisko, którego wyborcy
obdarzyli zaufaniem, jest z niego usuwany. Odwołanie wójta
i powołanie na to stanowisko
nowej osoby nie zdarza się zbyt
często. Żeby do tego doszło, musimy mieć zazwyczaj do czynienia z całym ciągiem określonych
sytuacji. Sytuacji, które raczej nie
należą do przyjemnych. Piastujący stanowisko wójt, żeby zostać
odwołanym, musi na przykład,
że tak użyję kolokwializmu, narozrabiać.
→→Ciąg dalszy na str. 2

Nowy
samochód dla
osób niepełnosprawnych
Gmina Malczyce, realizując projekt door-to-door, od 1 marca
uruchomiła specjalne usługi
transportu dla osób z potrzebami w zakresie mobilności.
• str. 5

Spacery
po gminie
Pomysł spacerów pojawił sie
wraz z wyznaczeniem mojej
osoby do pełnienia funkcji wójta
gminy Malczyce. Chciałem poznać każdą z miejscowości, zapoznać się z jej mieszkańcami,
bezpośrednio usłyszeć o problemach z jakimi się mierzą.
• str. 8-9
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Działać dla gminy
zgodnie z literą prawa
→→I z tym mieliśmy do czynienia.
- Zgadza się. Niestety.
→→Jak więc ocenia Pan wydarzenia, które doprowadziły
do odwołania Piotra Frankowskiego ze stanowiska?
- Nie chcę, absolutnie, ich
oceniać. To nie jest moja rola.
Ja jedynie mogę skupić się na
ocenie dotychczasowej aktywności pana Frankowskiego jako wójta gminy Malczyce. Na
to jednak jest jeszcze trochę
za wcześnie. Na wystawianie
ocen przyjdzie pora.
→→Oj, zabrzmiało to bardzo
groźnie.
- Tylko tak zabrzmiało.
Ocena pracy nie oznacza
przysłowiowego „szukania
haków”. Jeśli rzeczywiście
były jakieś nieprawidłowości, niedociągnięcia, oczywiście muszą ujrzeć światło
dzienne. Jednak z pewnością
podczas przeprowadzania
audytu pracy byłego wójta
poznam jego dokonania,
które należy pochwalić. I nie
mam zamiaru od tego uciekać. Uczciwość to dla mnie
wartość nadrzędna!
→→Ma Pan duże doświadczenie w pracy w instytucjach samorządowych,
więc chyba nie powinno
być problemu z poradzeniem sobie z pracą w Urzędzie Gminy Malczyce?
- Pracowałem w Starostwie
Powiatowym w Jaworze, byłem też zatrudniony w Urzędzie Gminy w Legnickim
Polu. I rzeczywiście znam
zasady funkcjonowania
urzędów, działania admi-

J

ak już wspomniałem, jestem człowiekiem
„z zewnątrz”, spoza układu. Niektórzy mogą
więc na mnie patrzeć podejrzliwie, a nawet
zakładać, że przysłano mnie tu, bym nie budował,
a niszczył to, co poprzedniemu wójtowi udało się
osiągnąć. A to przecież nie jest moje zadanie! Jestem
w Malczycach dla dobra mieszkańców i całej gminy.

nistracji samorządowej.
Pomaga mi w tym też moje wykształcenie – jestem
prawnikiem. Jednak urząd
to przede wszystkim ludzie.
I tylko poznając ich, zostając aktywnym członkiem
zespołu, zdobywając zaufanie, będę mógł dobrze,
czyli skutecznie, wypełniać powierzone mi przez
Premiera zadania. Jak już
wspomniałem, jestem człowiekiem „z zewnątrz”, spoza układu. Niektórzy mogą
więc na mnie patrzeć podejrzliwie, a nawet zakładać, że przysłano mnie tu,
bym nie budował, a niszczył

to, co poprzedniemu wójtowi udało się osiągnąć. A to
przecież nie jest moje zadanie! Jestem w Malczycach
dla dobra mieszkańców i całej gminy.
→→Panie Marcinie, użył Pan
słowa „układ”. Sugeruje
Pan, że w Urzędzie, w gminie coś takiego funkcjonowało?
- Nie. Mówiąc „układ”
mam na myśli naturalny,
wynikający przede
wszystkim z przepisów prawa, z ludzkich doświadczeń,
umiejętności i możliwości
system (tak, system, to chyba trafniejsze słowo), dzięki

któremu właśnie Urząd, jak
i cała gmina mogą działać.
→→Co więc Pan robi, żeby
stać się częścią tego systemu?
- Oprócz tradycyjnego poznawania współpracowników, ich możliwości,
kompetencji, a także zapoznawania się z dokumentami, których jest całe
mnóstwo, staram się jak najczęściej przemierzać gminę Malczyce. Tak często, jak
to tylko możliwe, wybieram
się na spacery po poszczególnych miejscowościach,
spotykam się z mieszkańcami. Chciałbym jak najwięcej dowiedzieć się o ich
potrzebach, oczekiwaniach.
Chciałbym też, by poznali
człowieka, który dość niespodziewanie pojawił się
w ich gminie na dość istotnym stanowisku.
→→Właśnie, może w takim
razie, w ramach tego poznawania się, powie Pan
coś naszym czytelnikom
o sobie?
- Jak już wspomniałem,
jestem prawnikiem. Nie należę
do żadnej partii. Bardzo
dużo czasu poświęcam na
aktywność społeczną. Byłem
pomysłodawcą i jednym
z założycieli Stowarzyszenia Kajtek, które zajmuje się
między innymi działalnością
charytatywną. Jednak moją
największa dumą jest moja
rodzina. Jestem szczęśliwym
ojcem dwóch wspaniałych córeczek, jestem też szczęśliwym mężem. Tak, rodzina
jest dla mnie najważniejsza!
Nr 2 / 2021 / w w w.malczyce.wroc.pl

Audyt był koniecznością...
Dla zweryfikowania sytuacji w Gminie Malczyce,
po opuszczeniu stanowiska
przez Piotra Frankowskiego,
zlecono wykonanie kompleksowego audytu w Urzędzie Gminy Malczyce za lata
2018-2021.

Każdy Mieszkaniec ma
prawo do wiedzy czy wójt
i urząd reprezentujący jego interesy działa prawidłowo. Czy
jest przestrzegane prawo? Jaki
jest stan finansów? Jak i jakie
zadania są realizowane?
Powszechnie taki bilans
otwarcia robi się po zakończeniu kadencji wójta, aby skorygować działania urzędu.
Niestety już wstępne ustalenia
niezależnej firmy audytorskiej
ustaliły poważne nieprawidłowości. Z raportu częściowego
wynika, że w urzędzie pod
kierownictwem Piotra Frankowskiego prawo było często
pomijane i wręcz łamane!
Piotr F. dawał sam sobie
Z dokumentacja organizacyjnej i pracowniczej, wynika przekroczenie uprawnień
przez Wójta Piotra Frankowskiego. Otrzymał on z budżetu Gminy na podstawie
wniosków z dnia 24 września
2019 roku i 10 lutego 2020
roku dofinansowanie do studiów podyplomowych w łącznej wysokości 6.000,00 zł.
Co jest nie tak?
Z objętej audytem dokumentacji wynika, że Wójt
przyznał sobie dofinansowanie sam, bowiem na wniosku z dnia 24 września 2019
roku widnieje tylko adnoNr 2 / 2021 / w w w.malczyce.wroc.pl

tacja Skarbnika Gminy, że
płatność w kwocie 3.000,00
zł dotyczy zwrotu części wydatków na doskonalenie zawodowe, zaś na wniosku z dnia
10 lutego 2020 roku w ogóle
nie ma żadnej adnotacji, która potwierdzałaby przyzna-

nie Wójtowi dofinansowania.
Złożone przez Wójta wnioski
nie zostały ponadto skontrolowane pod względem merytorycznym przez osobę, która
potwierdziłaby legalność wydatku, zaś wniosek z dnia 24
września 2019 roku nie został

Wyjaśnienia szczegółowe:

Dokumentacja zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro – LOSOWE
ZAMÓWIENIA:
Remont chodnika przy ulicy Klonowej w Malczycach, zamówienie zostało udzielone
FIRMIE WIELOBRANŻOWEJ ANNA FOREMNA Z SIEDZIBĄ W MALCZYCACH – z naruszeniem
Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro. Zamówienie podpisał tylko wójt, a obowiązkowo powinien podpisać również Skarbnik Gminy, którego podpis świadczy o zabezpieczeniu finansowym. Podstawą udokumentowania udzielenia zamówienia jest umowa,
podpisana przez Kierownika Zamawiającego, przy kontrasygnacie Skarbnika. Udzielając
zamówienia na wykonanie robót o wartości 69.000,00 zł na podstawie jednostronnego
zlecenia (brak umowy) nie zabezpieczono należycie interesu ekonomicznego gminy. Na
podstawie przedłożonej do audytu dokumentacji ustalono ponadto, że 2 grudnia 2019
roku Gmina zapłaciła wykonawcy robót kwotę 46.171,13 zł na podstawie faktury VAT
nr 18/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku, jeszcze przed zakończeniem robót przez Wykonawcę, które trwały do 27 stycznia 2020 roku.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztowej w Malczycach, Gmina zapłaciła wykonawcy zadania FIRMIE WIELOBRANŻOWEJ ANNA FOREMNA Z SIEDZIBĄ W MALCZYCACH
kwotę 24.600,00 zł na podstawie faktury VAT z dnia 10 września 2020 roku, jeszcze przed
wykonaniem robót przez Wykonawcę, które zostały zakończone 18 września 2020 roku.
Takie działanie było sprzeczne z interesem ekonomicznym i prawnym Gminy oraz naruszało postanowienia zawartej z Wykonawcą umowy z dnia 10 sierpnia 2020 roku, w której
strony umowy postanowiły: „Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie 79.950,00 zł. Płatność faktury – faktura końcowa w wysokości 100
% wartości przedmiotu umowy zostanie wystawiona po dokonaniu bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy. Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta
zamawiającego na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego”.
Zatem dokonanie wydatku częściowego w wysokości 24.600,00 zł, przed zakończeniem realizacji robót było niezgodne z umową i z przepisem art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
Dostarczenie materiałów do ogrodzenia płyty boiska sportowego przy ul. Polnej w Malczycach – siatki powlekanej 45 m² i drutu naciągowego – 90 m. Wójt
Gminy zlecił pisemnie w dniu 27 sierpnia 2019 roku FIRMIE WIELOBRANŻOWEJ ANNA FOREMNA Z SIEDZIBĄ W MALCZYCACH wykonanie podłoża z kostki betonowej o powierzchni
280 m² oraz obrzeży betonowych o długości 170 metrów nie określając wynagrodzenia za
realizację zlecenia. Również podpisał z tą samą firmą zlecenie z dnia 12 lipca 2019 roku
dostarczenia materiałów do ogrodzenia płyty boiska sportowego przy ul. Polnej w Malczycach – siatki powlekanej 45 m² i drutu naciągowego – 90 m, gdzie Wójt nie określił
wynagrodzenia za realizację zamówienia.
Udzielanie pisemnych zleceń, w których nie zostało ustalone wynagrodzenie
zleceniobiorcy było działaniem, w którym nie został w sposób należyty zabezpieczony interes ekonomiczny jednostki.

nawet przez nikogo zatwierdzony do wypłaty. Udzielenie
przez Wójta samemu sobie
dofinansowania do studiów
podyplomowych w kwocie
6.000,00 zł stanowiło naruszenie przepisu art. 103³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320
ze zm.),
Nieprawidłowości
w zamówieniach
zadań publicznych
To głównie zlecanie zadań o znacznych wartościach bez umowy, płatności
przed zakończeniem prac
niezgodne z zapisami umowy oraz zlecenie dużych zadań bez określenia wartości
finansowej. Zastanawiające
w raporcie jest również zlecanie większości zadań jednej
FIRMIE WIELOBRAŃŻOWEJ
ANNA FOREMNA z siedzibą
w Malczycach. Te same zadania mogła wykonywać spółka
gminna MUK sp. Zo.o. Oprócz
istotnych błędów formalnych
ważny jest również interes finansowy Mieszkańców. Pytanie nasuwa się samo.
Czy wójt Piotr F. mógł
wykonać zadania taniej?
To jest istotne, aby za nasze
gminne pieniądze wykonać
więcej dla Mieszkańców.
To tylko wstępne ustalenia
audytu. Termin zakończenia
badania upływa 31.05.2021r.
Pełny i obiektywny raport
z funkcjonowania naszej gminy w latach 2018-2021 zostanie opublikowany na stronie
internetowej Gminy.
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Spotkanie z radnymi
i sołtysami gminy Malczyce

14 kwietnia br. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Malczycach
odbyło się spotkanie z pełniącym funkcję wójta gminy Malczyce Marcinem Matyją.

W spotkaniu uczestniczyli
radni oraz sołtysi gminy Malczyce. Organizacja spotkania
była okazją do wzajemnego
poznania się, radni i sołtysi

mogli też przedstawić problemy z jakimi borykają się
mieszkańcy poszczególnych
miejscowości.
Pełniący funkcję wójta

gminy Malczyce Marcin Matyja zadeklarował wówczas
chęć współpracy i wsparcie
przy realizacji wspólnych
zadań.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach z dnia 24 maja 2021 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Malczyce zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Gminna Komisja
Wyborcza w Malczycach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach
przedterminowych Wójta Gminy Malczyce zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

1.

ARCISZEWSKI Jarosław, lat 59, wykształcenie wyższe, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej,
zam. Malczyce,
zgłoszony przez KWW JAROSŁAWA ARCISZEWSKIEGO

2.

MATYJA Marcin, lat 34, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Legnica,
zgłoszony przez KWW NOWA GMINA MALCZYCE

3.

NIEMIEC Andrzej, lat 49, wykształcenie wyższe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zam. Malczyce,
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA NIEMCA

4.

SZAFRAŃSKI Bogdan Marek, lat 59, wykształcenie średnie, nie należy do partii politycznej, zam. Malczyce,
zgłoszony przez KWW BOGDAN

5.

WRÓBEL Andrzej, lat 60, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Środa Śląska,
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA WRÓBLA
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Malczycach
(-) Janina Jachymska

Komunikat

Prace nad gazyfikacją Gminy Malczyce opóźnione
Prace koncepcyjne rozbudowy sieci gazowej na terenie naszej gminy rozpoczęły
się wraz z podpisaniem
w październiku 2018 roku
listu intencyjnego, dotyczącego współpracy Gminy
Malczyce i G.EN. GAZ Sp.
z o. o. W kolejnym etapie
nastąpiło zawarcie umowy,
która określiła szczegółowe
zasady i warunki tej współpracy.

Nawiązanie współpracy
między G.EN. GAZ ENERGIA
Sp. z o. o., a Gminą Malczyce ma na celu zaopatrzenie
gospodarstw domowych, jak

i przedsiębiorstw w gaz ziemny, co pozwoli na wzrost potencjału gospodarczego oraz
zapewni dynamiczny rozwój
gminy.
Z otrzymanych w bieżącym
miesiącu informacji, prace
związane z gazyfikacją gminy
znacznie się opóźniają. Firma
projektowa zakończyła dopiero etap uzgodnień projektów
z GDDKiA oraz wszystkimi
spółkami PKP odnośnie przebiegu gazociągu pod drogą
krajową nr 94 i torami kolejowymi. W najbliższym czasie mają wpłynąć końcowe
uzgodnienia z PKP PLK. Po
ich otrzymaniu pełna do-

kumentacja wraz z projektem budowlanym zostanie
przedłożona w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, celem uzyskania pozwolenia
na budowę.
Niestety budowa sieci gazowej nie obejmie całej Gminy

Malczyce, a dotyczyć ma jedynie następujących miejscowości: Malczyce, Mazurowice,
Rusko, Wilczków i Chomiąża.
Cała sieć ma zostać wybudowana w ciągu 6 lat, a do przyłączenia zaplanowano 975
odbiorców.

Nowy samochód dla osób niepełnosprawnych
Nowy samochód posłuży do
świadczenia usług transportu dla osób ze szczególnymi
potrzebami.

W ramach realizacji projektu „Od drzwi do drzwi”,
który współfinansowany jest
z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gmina
zakupiła m.in. nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, którego
koszt wyniósł 176.112,77 zł.
Nowy samochód zapewni
komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd osób

ze szczególnymi potrzebami.
Posiada 9 miejsc, pełne wyposażenie i udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych,
w tym na wózku inwalidzkim.
Samochód posiada windę
oraz dodatkowe wyposażenie jak wzmocnienia podpodłogowe, adaptacje zgodnie
z wymaganiem homologacji
oraz atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osoby.
Gmina Malczyce, realizując projekt door-to-door, od
1 marca uruchomiła specjalne usługi transportu dla osób
z potrzebami w zakresie mo-

bilności. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy gminy, którzy
mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np.
ze względu na ograniczoną
sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach,
niewidome, słabo widzące
i inne) będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu, nowym, dostosowanym
do ich potrzeb busem.
Transport odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń
i w kolejności zgłoszeń, których dokonywać należy przynajmniej z jednodniowym

Otrzymane dofinansowanie jest efektem złożonego w sierpniu przez gminę Malczyce wniosku o dofinansowanie pochodzi ze środków programu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, który realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

wyprzedzeniem do godziny
12:00, telefonicznie (71/317
92 23 wew. 200) lub mailowo (sekretariat@malczyce.
wroc.pl).
Szczegóły świadczenia uregulowane są w Regulaminie,
stanowiącym załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Malczyce nr 8/2021 z dnia 13
stycznia 2021 r.

Elektronizacja przetargów w gminie Malczyce – informacja

Przedterminowe wybory wójta gminy Malczyce zostaną przeprowadzone
w niedzielę 13 czerwca 2021 r. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7:00 do 21:00.
Nr 2 / 2021 / w w w.malczyce.wroc.pl

W związku z elektronizacją zamówień publicznych wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona jest elektronicznie.
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone przez Gminę Malczyce dostępne są na portalu
https://malczyce.logintrade.net/ w zakładce Portal Wykonawców / Postępowania.

Nr 2 / 2021 / w w w.malczyce.wroc.pl
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Uczczono 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja
Samorządowcy i służby
mundurowe uczcili Święto
Narodowe 3 Maja, zwane
również Świętem Konstytucji.

26 maja, w Urzędzie Gminy
Malczyce podpisano umowę
partnerstwa na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2069D w zakresie
budowy chodnika w miejscowości Szymanów”, które
będzie realizowane w ramach powiatowego programu chodnikowego.

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Malczyce Marcin Matyja,
Przewodnicząca Rady Gminy
Malczyce Monika Krzywdzińska, Radni Rady Gminy oraz
przedstawiciele Ochotniczych
Straży Pożarnych w imieniu
swoim i mieszkańców, złożyli wieńce oraz zapalili znicze
przy obelisku w Malczycach
oraz pomniku Szlaku II Armii
Wojska Polskiego w Kwietnie.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
W związku z przypadającym 8 maja Dniem Bibliotekarza i Bibliotek, w piątek 7
maja odwiedziliśmy Gminną Bibliotekę Publiczną
w Malczycach i złożyliśmy
najlepsze życzenia naszym
Paniom Bibliotekarkom.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Malczycach i filii

Powstanie chodnik w Szymanowie

w Dębicach pracują 3 panie,
które chętnie pomagają wyszukać i zawsze zachęcą do
wypożyczenia pozycji książkowych, których w naszej bibliotece nie brakuje.
Dziękujemy za wkład
w krzewienie kultury oraz
życzymy dalszej satysfakcji
ze swojej pracy, ciągłej pasji
i zadowolenia

Podziękowania dla OSP z terenu gminy Malczyce
oraz Komendy PSP w Środzie Śląskiej

Umowę z ramienia Powiatu
podpisali Krzysztof Szałankiewicz i Grzegorz Pierzchalski.
Gminę Malczyce reprezentował pełniący funkcję wójta
Marcin Matyja. Obecny był
również radny gminy Leszek
Fudali.
Zgodnie z głównym założeniem Programu rozwoju
infrastruktury drogowej Powiatu Średzkiego partnerskie
samorządy, w tym zadaniu

gmina Malczyce, sfinansują
budowę chodnika po 50% jego wartości. Umowa partnerstwa to niezbędny dokument
do rozpoczęcia postępowania
przetargowego przez Powiat.
Zgodnie z dokumentacją techniczną chodnik w Szymanowie będzie miał nawierzchnię
asfaltową. Jego długość wyniesie 460 metrów, a szerokość do 1,5 metra.
(Powiat Średzki – RFP)

Zapraszamy do udziału w Programie
„Kreatywni w Gminie Malczyce”
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Program „Kreatywni
w Gminie Malczyce”

6 maja, odbyło się symboliczne spotkaniu zorganizowane z okazji Dnia Strażaka
w Chomiąży.

W ramach programu wspierane będą projekty, które angażują mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach
żyło się lepiej.

Przedstawiciele jednostek
OSP z terenu gminy Malczyce: Wilczków, Rusko, Malczyce
i Chomiąża oraz Komendant
PSP w Środzie Śląskiej odebrali podziękowania i gratulacje od przedstawicieli władz

Program polega na wsparciu finansowym przez gminę oddolnych inicjatyw społecznych mających na celu
uzyskanie trwałych efektów poprawiających standardy
życia, wizerunek miejscowości czy funkcjonalność istniejącej infrastruktury. Założeniem programu jest także

samorządowych gminy Malczyce oraz władz powiatu
średzkiego.

aktywizacja mieszkańców, którzy poprzez wspólną pracę i realizację zadań,
uzyskują wymierne efekty i podnoszą
poziom życia społecznego.
Wsparcie rzeczowe polega na zakupie,
a następnie przekazaniu realizatorowi
projektu, środków rzeczowych niezbędnych
do jego realizacji, w postaci materiałów, narzędzi, innych przedmiotów rzeczowych oraz usług. Od wnioskodawców wymagany jest wkład własny finansowy
lub w postaci pracy własnej.
Nabór wniosków trwa od 24.05.2021 r.
do 07.06.2021 r.
Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie
www.malczyce.wroc.pl
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Robocze spotkania
w sołectwach Gminy Malczyce

Malczycka
18 maja - RUSKO

20 maja - RACHÓW

Pomysł spacerów pojawił sie wraz z wyznaczeniem mojej osoby do pełnienia funkcji wójta gminy Malczyce. Chciałem poznać każdą
z miejscowości, zapoznać się z jej mieszkańcami, bezpośrednio usłyszeć o problemach z jakimi się mierzą, potrzebach, planach
inwestycyjnych, a przed wszystkim zadeklarować chęć współpracy – mówi pełniący funkcję wójta gminy Malczyce Marcin Matyja.

27 kwietnia - KWIETNO

29 kwietnia - CHEŁM, SZYMANÓW, ZAWADKA

17, 19 i 24 maja - MALCZYCE

4 maja - DĘBICE

6 i 11 maja - WILCZKÓW

11 maja - CHOMIĄŻA

13 maja - MAZUROWICE

- Po odbyciu spotkań z radnymi, sołtysami i mieszkańcami miejscowości, nie tylko znam lepiej gminę, ale potrzeby mieszkańców. To
pozwoliło mi na wyznaczenie kierunku zadań z jakimi zmierzy się w najbliższym czasie samorząd gminy Malczyce – podsumowuje
pełniący funkcję wójta gminy Malczyce Marcin Matyja
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Prezes MUK Sp. z o.o. odwołany

Podpisanie listu intencyjnego
W dniu 25 maja 2021 r. pełniący funkcję Wójta Gminy
Malczyce Marcin Matyja,
podpisał w siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja
Wrocławska list intencyjny
w sprawie zamiaru wspólnej realizacji projektu pt.
„Tramwaj Wodny w Aglomeracji Wrocławskiej”
z Gminą Wrocław (Liderem
Partnerstwa) i poszczególnymi gminami Aglomeracji
Wrocławskiej.

Celem partnerstwa jest
wspólne przygotowanie
wniosku o dofinansowa-

nie w ramach EUCF Europejskiego Instrumentu
Miejskiego, ustanowionego w ramach programu ramowego „Horyzont 2020”,
i uzyskanie dofinansowania
na przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej Projektu.
W ramach EUCF można
ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości do 60 000
EUR oraz pomoc ekspercką
podczas prac nad wybrana
koncepcją, obejmujących
takie działania jak przygotowanie studium wykonalności, analizy rynkowe,
analizy interesariuszy, ana-

lizy prawne, ekonomiczne
i finansowe, analizy ryzy-

ka, działania koordynacyjne i organizacyjne.

Odbudowa szlaków pieszo Spotkanie włodarzy
jezdnych wokół akwenu gmin oraz przedstawicieli
w Wilczkowie
jednostek OSP
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców gminy, w szczególności
Wilczkowa, jak również całej społeczności wędkarskiej
– pełniący funkcję wójta Marcin Matyja spotkał się z Prezesem Koła Wędkarskiego nr 12
Wojciechem Amrożym oraz
jego przedstawicielami w celu
omówienia przedsięwzięcia
związanego z odbudową szlaków pieszo jezdnych otaczających akwen w Wilczkowie.

Drogi, ścieżki oraz place wokół akwenu zostaną wykonane przez gminę na przełomie
czerwca/lipca br. Przeprowadzone roboty doprowadzą do
stanu umożliwiającego bezproblemowy dojazd do placu
zabaw oraz do zbiornika od
strony centrum miejscowości. Inwestycja ma również
na celu wzrost walorów turystycznych gminy i stworzenie
warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Szanowni Mieszkańcy,
Jako p.f. Wójta Gminy Malczyce otrzymałem informację od Rady Nadzorczej
Spółki Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w składzie Agnieszka Kocińska,
Miłosz Bara i Paweł Łagowski, że prezes Pan Jarosław
Arciszewski został odwołany z zarządu spółki. Przyczyną jego odwołania było
niezgodne z prawem jego
powołanie do pełnienia tej
funkcji w 2019 roku. Otóż
wcześniej Rada Nadzorcza,
w składzie Marcin Popiuk,
Ewa Żołnierczyk, Joanna
Haligowska, powołała Pana
Arciszewskiego do zarządu
spółki, ŁAMIĄC prawo.
Zgodnie z ustawą z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcję publiczne,
Prezes spółki, jako członek
zarządu, poza pewnymi wyjątkami, nie może prowadzić

działalności gospodarczej.
Ze złożonego oświadczenia
majątkowego Pana Jarosława
Arciszewskiego za rok 2020,
Rada Nadzorcza powzięła informację, że taką działalność
prowadzi. Jednakże przed
podjęciem decyzji, Rada
Nadzorcza zaprosiła Prezesa na posiedzenie, na którym
wysłuchała jego wyjaśnień.
Niestety informacje o prowadzeniu przez niego prywatnej działalności gospodarczej
okazały się PRAWDĄ.
W takiej sytuacji, Rada
Nadzorcza nie miała wyboru i musiała odwołać Pana
Jarosława Arciszewskiego
z pełnienia swojej funkcji.
Do tej sytuacji nie doszłoby,
gdyby w roku 2019 podczas
konkursu na Prezesa Zarządu Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z.o.o., ówczesna
Rada Nadzorcza należycie
sprawdziła ofertę złożoną
przez Pana Jarosława Arciszewskiego.

Komunikat
Szanowni Mieszkańcy Gminy Malczyce,
Chciałbym Was oficjalnie poinformować, że uległ zmianie skład
osobowy rady nadzorczej Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Obecnie w skład rady nadzorczej wchodzą:
1. Pani Agnieszka Kocińska z Brzegu Dolnego,
2. Pan Miłosz Bara z Wrocławia,
3. Pan Paweł Łagowski z Malczyc.
Konieczność zmiany i uzupełnienia składu rady nadzorczej wynikła
z tego, że od prawie dwóch lat rada nadzorcza działała w składzie NIEZGODNYM z przepisami prawa i aktem założycielskim
spółki. Wszystkie uchwały, które zostały podjęte przez radę
nadzorczą w tym okresie SĄ BEZSKUTECZNE. Wynagrodzenie
członków rady nadzorczej zostało na tym samym poziomie, co
do tej pory. Nic w kwestiach finansowych nie zostało zmienione. Moje działania w tym zakresie ukierunkowane były przede
wszystkim na doprowadzenie składu rady nadzorczej do zgodności z przepisami prawa oraz zapewnienie faktycznego, doświadczonego nadzoru nad działalnością Malczyckich Usług
Komunalnych Sp. z o.o. Wierzę, że z czasem poziom świadczonych usług przez Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. nie tylko wzrośnie, ale dzięki zainwestowaniu w pracujących tam ludzi
i odpowiedni sprzęt, zwiększy się zakres wykonywanych usług.

Sprawa spółki gminnej jest
bardzo poważna i rozwojowa, narażająca zarówno zarząd jak i wcześniejszą Radę
Nadzorczą na odpowiedzialność karną i cywilną.

O tym jakie będą skutki
prawne dla w/w organów
zdecyduje sąd. Obecnie sprawa została zgłoszona do CBA
oraz Prokuratury Rejonowej
w Środzie Śląskiej.

W następnym, drugim etapie, planowana jest naprawa nawierzchni w Dębicach,
droga do cmentarza i ul.
Szkolnej do posesji za świetlicą wiejską, w Szymanowie na ul. Polnej oraz
w Chomiąży na ul. Polnej.

W ramach prowadzonych
robót część nawierzchni
na odcinkach przebudowy
zostaje zebrana, następnie
drogi są utwardzane kruszywem, a na koniec zostaną
dwukrotnie skropione emulsją asfaltową.

Prace remontowe nawierzchni
dróg w gminie Malczyce

W maju, miesiącu szczególnie poświęconym jednostkom OSP, z uwagi
na przypadający z Dzień
Strażaka, postanowiliśmy spotkać się i wymienić
wspólnymi doświadczeniami z zaprzyjaźnionymi
jednostkami OSP z terenu
gminy Udanin.

Przedstawiciele władz sa-

morządowych, w tym pełniący funkcję wójta gminy
Malczyce Marcin Matyja
oraz wójt gminy Udanin
Wojciech Płaziuk rozmawiali o doposażeniu w sprzęt
OSP, możliwościach w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz bezpieczeństwie
mieszkańców, które dla każdego z włodarzy jest priorytetem.

Obecnie w pierwszym etapie prac związanych z remontem nawierzchni dróg
gminnych, naprawiane są
drogi w Mazurowicach na
ul. Kolonii, w Rachowie na
ul. Bocznej w Wilczkowie na
ul. Łącznej.

W przyszłych tygodniach rozpoczną się
również roboty na ul. Środkowej w Malczycach, która zostanie połączona
wyjazdem z ul. Szkolną.
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Gminna Biblioteka Publiczna
ma swoje logo

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych – kluby
i organizacje podpisały już umowy!

Tematem konkursu ogłoszonego
w połowie lutego br. było stworzenie projektu graficznego, który będzie wykorzystywany do promocji
i identyfikacji graficznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Malczycach.

23 kwietnia, Gmina Malczyce ogłosiła rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2021 roku w obszarze
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wszystkim startującym w konkursie organizacjom przyznano dotacje.
Dodatkowo, po rozpoznaniu sytuacji i potrzeb pełniący
funkcję wójta gminy Malczyce Marcin Matyja zwiększył
kwotę dotacji dla organizacji o 32.000,00 zł.
Łączna suma przeznaczona na wspieranie organizacji
pozarządowych opiewała na kwotę 177.000,00 zł.

26 marca ogłoszono wyniki konkursu. Wzięło w nim udział 5
uczestników. Komisja brała pod
uwagę następujące kryteria tj. walory estetyczne i graficzne, oryginalność, pomysłowość, łatwość
kojarzenia i zapamiętywania, a także czytelność i funkcjonalność.
Komisja oceniająca w składzie:
Anna Świercz, Marzena Melska-Starczak, Piotr Zawadzki oraz

Szczegółowe zestawienie:
Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Organizacja

Wnioskowana
Przyznana
kwota dotacji kwota dotacji

Ludowy Klub Sportowy
„ODRA” Malczyce

85.446,00

65.000,00

Stowarzyszenie LZS TĘCZA
KWIETNO

39.000,00

35.000,00

Stowarzyszenie Rodziców
„TEAM”

28.000,00

20.000,00

Stowarzyszenie Klub
Sportowy „RUSKO”

31.450,00

20.000,00

Stowarzyszenie Klub
Sportowy Zryw Chełm

13.759,00

13.000,00

Ludowy Zespół Sportowy
„GROT” Mazurowice

12.409,00

12.000,00

Stowarzyszenie LZS „Burza”
Wilczków

6.300,00

5.000,00

Obszar kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Organizacja

Wnioskowana
Przyznana
kwota dotacji kwota dotacji

Stowarzyszenie Sympatyków
Malczyc i okolic

5.000,00

5.000,00

Stowarzyszenie Rodziców
„TEAM”

2.500,00

2.000,00

RAZEM

7.000,00

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poniedziałek
8.00- 13.00 lek. med. Eligiusz Młynarczyk (medycyna rodzinna)
12.00-18.00 lek.med. Martyna Narożniak
14.00-18.00 dr n. med. Małgorzata Manelska (internista)
Wtorek
08.00-14.00 dr n. med. Małgorzata Manelska (internista)
08.00-18.00 lek. med. Violetta Nowak-Olkowska
14.30-18.00 lek. med. Aneta Białecka – Szymczak
(pediatra, medycyna rodzinna)

Wiktoria Sudoł, wyłoniła
laureatkę konkursu, którą
została Zuzanna Kożuszko.
Serdecznie gratulujemy
zwyciężczyni i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w konkursie.

Szkoła Podstawowa - przygotowana
na powrót uczniów

Środa
08.00-13.00 lek. med. Eligiusz Młynarczyk (medycyna rodzinna)
12.00-18.00 lek. med. Paweł Narewski
14.30-18.00 lek. med. Aneta Białecka – Szymczak
(pediatra, medycyna rodzinna)
Czwartek
08.00-14.00 dr n. med. Małgorzata Manelska (internista)
08.00-13.00 lek. med. Eligiusz Młynarczyk (medycyna rodzinna)
12.00-18.00 lek. med. Violetta Nowak-Olkowska
Piątek
08.00-14.00 dr n. med. Małgorzata Manelska (internista)
12.00-18.00 lek. med. Paweł Narewski
14.30-18.00 lek. med. Aneta Białecka – Szymczak
(pediatra, medycyna rodzinna)
Endokrynolog:
Lek med. Andrzej Badura
Przyjmuje dwa razy w miesiącu od godziny 15:00
Ginekolog:
Lek. med. Ireneusz Skarbiński
Przyjmuje dwa razy w miesiącuod godziny 12.00
Kardiolog:
Dr n med. Tomasz Bańkowski
Przyjmuje 1 razw miesiącu od godziny 16

Natomiast, 21 maja, ogłoszone zostały wyniki na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Malczyce w roku 2021 roku, przez organizacje
pozarządowe. Przyznano łącznie 10.000,00 zł.

170.000,00

RAZEM

GODZINY
PRZYJĘĆ LEKARZY

Neurolog:
Lek. med. Piotr Szada - Borzyszkowski
wtorek od godziny 16.30
czwartek od godziny 16.30

Szczegółowe zestawienie:

Rehabilitacja:
Czynna od poniedziałku do piątku od 08.00-14.00

Wnioskowana
kwota dotacji

Kwota przyznanej
dotacji

Stowarzyszenie
Rodziców “TEAM”

10.000,00

6.000,00

Związek Harcerstwa
Polskiego,
Chorągiew
Dolnośląska, Hufiec
im. Tadeusza
Kościuszki w Środzie
Śląskiej

5.400,00

4.000,00

Organizacja

RAZEM

10.000,00

Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach w maju powrócili do nauki w jej
murach.

Powrót do szkolnych ławek był wyczekiwany nie tylko przez uczniów,
ale i samych pedagogów.
Czas pandemii i nauka w trybie zdal-

nym były trudnym egzaminem
dla każdej ze stron.
Pełniący funkcję wójta gminy
Malczyce Marcin Matyja oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Marzena Łaziuk, podczas spotkania rozmawiali m.in. o funkcjonowaniu i przygotowaniu
placówek na powrót uczniów.

Punkt pobrań:
POBIERANIE KRWI NA BADANIA ODBYWA SIĘOD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 - 10.00
Dane teleadresowe, kontakt:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach
ul. Mickiewicza 6, 55-320 Malczyce
NIP: 9131448007, REGON: 930372552
email:spzozmalczyce@gmail.com
Rejestracja:
tel. +48 71 317 91 18, tel. +48 797 794 918
Rehabilitacja: tel. +48 518 814 618
Zamawianie recept (na leki stałego stosowania): SMS tel. 518 814 618
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Prezentacja historyczna o Malczycach
Zachęcamy Państwa do zaglądnięcia na naszą stronę
internetową
www.malczyce.wroc.pl.

W kwietniu, udostępniliśmy
prezentacje – Historia Malczyc, która opracowana została
na podstawie zebranych materiałów, źródeł i dokumentów hi-

15

Wymiana Źródeł Ciepła - pierwsze wizje lokalne

storycznych przy współpracy ze
Stowarzyszaniem Sympatyków
Malczyc i okolic.
Przedstawiona Historia Malczyc ma pozwolić mieszkańcom,
turystom i odwiedzającym na
jej przypomnienie, zapoznanie
się oraz zachęcenie do sięgnięcia
w kolejne źródła zmierzające do
jej głębszego odkrycia i poznania.

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Trwa Narodowy
Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań
2021
W Urzędzie Gminy
Malczyce, pokój nr 17
– dostępne jest stanowisko
do samospisu.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Spis Powszechny to:
Obowiązkowe badanie
realizowane raz na 10 lat
przez Główny Urząd
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja
ochrony Twoich
danych

Nowoczesna
i bezpieczna
formuła spisu
on-line

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

A my przypominamy, w jaki sposób możesz się spisać:
główną metodą jest samospis Internetowy na stronie
http://spis.gov.pl
można również zadzwonić
na naszą infolinię spisową
22 279 99 99
Ale jeśli nie masz w domu
komputera lub dostępu do
Internetu możesz się spisać
w Urzędzie Gminy Malczyce
Zapraszamy!

W lutym rozpoczęły się
pierwsze wizje lokalne związane z końcem I etapu realizacji projektu grantowego
pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych
w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu
oławskiego, strzelińskiego
i średzkiego”.

15 stycznia zostały zawarte umowy ze wszystkimi grantobiorcami. Przed
podpisaniem umów każdy
z właścicieli nieruchomości
na podstawie udostępnionych w projekcie dokumentów przeprowadził zapytanie
ofertowe wyłaniając wykonawcę wymiany źródła ciepła w swoim domu.
Część mieszkańców biorących udział w projekcie
już zrealizowało inwestycję i złożyło wnioski o wypłatę grantu.
Obecnie pracownicy zespołu projektowego gminy Malczyce przeprowadzają wizje
lokalne u grantobiorców,
którzy zrealizowali wymianę źródła ciepła w swoim
domu.
II runda naboru.
Rozpoczęła się
6 kwietnia i potrwa do
1 czerwca 2021 r.

P S YC H OL O G
NIEODP£ATNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

PSYCHOLOG
MARTA ŒWI¥TEK-PRYCIK
TEL. 720 720 062

Samodzielnym Publiczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej w Malczycach

ul.Traugutta 15, 55-320 Malczyce

ul.Mickiewicza 6, 55-320 Malczyce

WTORKI w godz.od 13:00-17:00
KWIECIEÑ: 6
MAJ: 4 18
CZERWIEC: 8
LIPIEC: 6
SIERPIEÑ:24

20
12

WRZESIEÑ: 7
PADZIERNIK:
LISTOPAD: 9
GRUDZIEÑ: 7

Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Malczycach

PRZYJMUJE W:
W DNIACH:

WTORKI w godz.od 13:00-17:00
KWIECIEÑ: 27
MAJ: 25
CZERWIEC: 29
LIPIEC: 27
SIERPIEÑ: 31

21
5 19
23
21

WRZESIEÑ: 28
PADZIERNIK: 26
LISTOPAD: 30
Gmina
GRUDZIEÑ: 28
Malczyce

Nieodp³atne poradnictwo psychologiczne udzielane jest w ramach prowadzenia punktu konsultacyjnego dzia³aj¹cego przy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Malczycach oraz Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Malczycach

T E RA P EU T A
PRZYJMUJE NIEODP£ATNIE

TERAPEUTA DS.UZALE¯NIEÑ

KRYSTYNA KLIMKIEWICZ
TEL. 502 310 323

PRZYJMUJE W:

URZÊDZIE GMINY
MALCZYCE

POKÓJ NR 20

ul.Traugutta 15, 55-320 Malczyce

W DNIACH:

PONIEDZIA£KI
w godz.od 14:00-16:00
Gmina
Malczyce

Nieodp³atne poradnictwo psychologiczne udzielane jest w ramach prowadzenia punktu konsultacyjnego dzia³aj¹cego przy Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Malczycach oraz Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Malczycach
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Partnerzy Malczyckiej
Karty Dużej Rodziny
Przygotowana przez samorząd oraz naszych Partnerów, przedsiębiorców
z terenu gminy oferta –
wspiera wielodzietne rodziny i daje im możliwość
korzystania z ulg na terenie
naszej gminy.

Osobami uprawnionymi do
korzystania z Programu są
osoby zamieszkujące na terenie gminy Malczyce, którym
przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny
przyznanej na podstawie
ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Identyfikatorem Gminy
Malczyce są początkowe cyfry: 0218022.
Posiadacze karty uprawnieni są do:
1) częściowego zwolnienia
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 96 zł rocznie,
2) dostępu do oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach z zastosowaniem 50%
zniżki na odpłatne zajęcia organizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Malczycach za jedno dziecko, przy
kolejnych dzieciach z danej
rodziny nieodpłatne,
3) zniżki na usługi realizowane przez Malczyckie Usługi
Komunalne w wysokości 5%
zniżki na usługi sprzętowe
do kwoty 2.000 zł netto, 10%
zniżki na usługi sprzętowe
powyżej kwoty 2.000 zł netto, z wyłączeniem tych usług,
których regulacja przewidziana jest uchwałą rady gminy
lub ustawą o zbiorowym za-

opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
4) 5% zniżki na prywatne
badania laboratoryjne realizowane w SP ZOZ w Malczycach,
5) ulg, rabatów, upustów oferowanych przez nasze firmy
partnerskie.
Partnerzy „Malczyckiej
Karty Dużej Rodziny”:
ROMEX Grzegorz Romaniuk, ul. 1-go Maja 47, Malczyce, rabat 5% na cały
asortyment
ABC sklep spożywczo-przemysłowy, Janina Sember, ul. 1-go Maja 38, Malczyce,
5% rabatu na cały asortyment
wyłączając wyroby tytoniowe,
alkoholowe oraz doładowania
telefoniczne,
Lewiatan sklep spożywczo-przemysłowy, Jerzy Gancarz,ul. Mickiewicza 1, Malczyce,
5% rabatu na cały asortyment
wyłączając wyroby tytoniowe,
alkoholowe oraz doładowania
telefoniczne,
PRYMUS, sklep z art. papierniczymi, ul. 1-go Maja 30,
Malczyce, 5% rabatu na cały
asortyment wyłączając gry
lotto, wyroby tytoniowe oraz
doładowania telefoniczne,
Sklep mięsny, Gabriel
Dzierbicki, ul. Mickiewicza
4, Malczyce, rabat 5% na cały asortyment,
FARM-BUD, Dominika
Biedka, ul.1-go Maja 33, Malczyce, 5% rabatu na artykuły
budowlane i techniczne z wyłączeniem opału węglowego,
kruszywa, piasku i kamieni
ogrodowych.

MALCZYCKA
Dominika Biedka
Janina Sember

,
WEDLINY
Sklep Miêsny
MIESO
- DRÓB Gabriel Dzierbicki
,

PRYMUS
J.B. Grabowieccy

Jerzy Gancarz

ROMEX

P.H.U. SERWIS-MALCZYCE
Krzysztof Sidor
Grzegorz Romaniuk

Kwiaciarnia
Salonik Kwiatów
KARTA DUZEJ RODZINY

Paulina Bia³ow¹s

P.H.U. SERWIS – Malczyce,
Krzysztof Sidor, ul. 1 – go
Maja 64 Malczyce, 30% zniżki dla nowych klientów, na
abonament dostępu do sieci
internetowej; 10 % zniżki dla
obecnych klientów, na abonament dostępu do sieci internetowej; 20 % zniżki dla
wszystkich klientów na usłu-

Patrycja Pawlak

gę montażu anteny satelitarnej lub naziemnej.
Kwiaciarnia Salonik Kwiatów – Paulina Białowąs, ul.
1-go Maja 35, Malczyce, rabat
5% na cały asortyment
P&B The Power Of Beauty
– usługi fryzjerskie, ul. 1- go
Maja 33/1, Malczyce, rabat
10% na cały asortyment.
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