
WYDZIAŁ ROZWOJU I ORGANIZACJI GMINY 

Wydział Rozwoju i Organizacji Gminy w okresie międzysesyjnym: 

W zakresie transportu: 

1. W okresie międzysesyjnym zostało wykonanych 62 kursy w ramach programu 

TRANSPORT SENIOR +. 

2. Zmieniłem rozkład jazdy dla linii nr 20 poprzez dodanie dwóch przystanków w 

miejscowości Ogonowice. 

3. Złożyłem wniosek do Urzędu Miasta w Legnicy o dodanie kursu do linii komunikacyjnej 

nr „20” na prośbę mieszkańców Mikołajowic. 

4.  Przeprowadziłem 2 postępowania w ramach zamówień publicznych tj.: 

- „Budowa nowego pola campingowego w Legnickim Polu”  W tej chwili trwa procedura 

przetargowa. 

- „Budowa bazy turystyczno – kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą 1241r.” W  dniu 

29.03.2023r. nastąpiło otwarcie ofert. Obecnie trwa badanie ofert.  

5. Zawarłem porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu z siedzibą we Wrocławiu w sprawie 

organizacji zajęć sportowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu 

w ramach regionalnego projektu "Dolnoślązak umie pływać 2023". Projekt obejmuje 

organizację 10 zajęć na krytej pływalni "Delfinek" w Legnicy przy ul. Polarnej. W projekcie 

uczestniczy grupa 12 uczniów klasy 1 ze Szkoły w Bartoszowie. 

6. Zakończono proces rekrutacyjny na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu. 

7. W wyniku otwartego konkursu na realizację w bieżącym roku zadań publicznych Gminy 

Legnickie Pole w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w 

zakresie turystyki i krajoznawstwa przyznano dotacje dla klubów sportowych działających na 

terenie naszej gminy w następującej wysokości: Klub Sportowy "Zryw" Kłębanowice 60.000 

zł, Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Mikołajowice 47.000 zł , Ludowy Klub Sportowy 

„Błękitni” Koskowice 60.000 zł. 

8. Na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina  realizuje program priorytetowy „Czyste 

powietrze”. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji 

pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Wsparcie finansowe kierowane jest do osób 

fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynków jednorodzinnych. Nabór 

wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, podpisywanie umów do 31.12.2027 r., natomiast 

zakończenie realizacji programu do 30.09.2029 r. Informacje o Programie oraz pomoc w 

wypełnieniu wniosków o dofinansowanie udzielana jest przez pracowników UG. 
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9. Gmina Legnickie Pole otrzymała dotację w wysokości 14 923,00 zł w programie ,,I 

nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w 

zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów 

publicznych na 2023 r.’’ 

Informacje uzupełniające: 

1. Wpisano 8 wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG). 

2. Przyjęto wnioski i nadano nr PESEL – 2 szt. (o statusie UKR) i przyjęto 1 wniosek o 

zmianie statusu na „UKR”. 

3. Przyjęto 50 wniosków o wydanie dowodu osobistego: w tym 33 z powodu upływu 

terminu ważności, 3 z powodu utraty, 8 wydanych po raz pierwszy, 3 bez warstwy 

elektronicznej i 3 zmiana danych. Wydano 3 zaświadczenia o utracie dowodów 

osobistych. 

4. Przyjęto 35 zgłoszeń meldunkowych w tym 30 dotyczyło zameldowania na pobyt stały,  

5 zameldowania na pobyt czasowy. Wydano 15 zaświadczenia z ewidencji ludności z 

rejestru oraz z rejestru PESEL.  

5. Wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 

terenu Gminy Legnickie Pole w terminie złożyli oświadczenie o wartości sprzedaży za 

rok 2022 r. oraz terminowo dokonali opłaty za korzystania z zezwolenia. 

6. W dniu 1 marca – złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Żołnierzy 

Wyklętych z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

7. W dniach 3, 4, 5, 8, 10, 11 i 26 marca odwiedziłem Panie z miejscowości: Ogonowice, 

Koskowice, Legnickie Pole, Kłębanowice, Raczkowa, Mąkolice, Koiszków, Taczalin, 

Gniewomierz, Nowa Wieś Legnicka, Księginice, Bartoszów i z okazji Dnia Kobiet 

przypadającego 8 marca i wręczył każdej róże. 

8. W dniu 12 marca sołtysi z naszej gminy byli obecni podczas uroczystości z okazji Dnia 

Sołtysa w Jaworze, w której uczestniczyła p. Marszałek Elżbieta Witek, p. Jadwiga 

Gawron dostała odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

9. W dniu 13 marca organizowaliśmy uroczystość w Urzędzie Gminy dla sołtysów z okazji 

Dnia Sołtysa. Każdy sołtys dostał kosz prezentowy i tort. 

10. W dniu 21 marca przywitaliśmy 7 nowonarodzonych dzieci w naszej gminie, z tej okazji 

zorganizowane zostało wydarzenie w żłobku gminy, podczas którego wójt wręczał 

personalizowane upominki i listy gratulacyjne dla rodziców. 

11. Opracowałem i złożyłem wnioski na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Legnickim Polu: 

12. Narodowe Centrum Kultury program EtnoPolska 2023 - "Legnickie Pole - gmina w 

tradycje bogata" 

13. Fundacja KGHM Polska Miedź - "Historia skrywana na legnickich polach "Legnickie 

Pole 1241" 

14. Narodowe Centrum Kultury program Kultura Interwencje 2023 - "Historia skrywana na 

legnickich polach "Legnickie Pole 1241" 

15. Narodowe Centrum Kultury program Kultura Interwencje 2023 - "Zatrzymać tradycje - 

przywracanie i popularyzacja średniowiecznego rzemiosła ludowego" 

16. Muzeum Historii Polski program Patriotyzm Jutra Edycja 2023 - "Historia skrywana na 

legnickich polach  "Legnickie  Pole 1241"  

17. Przygotowałem i przesłałem wnioski na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych 

organizowanych przez  GOKiS w 2023 roku: 
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1. PepsiCo Polsk 

2. Volkswagen Motor Polska 

3. Brose Sitech Sp. z o.o.   

18. Uczestniczyłem w 18 Spotkaniu Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski 

Zachodniej w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 10-11 marca , w tym udział w 

wykładach z warsztatami na temat: Współczesne media i sposoby na dobrą widzialność 

oraz Promocja miasta i eventów kulturalnych 

19. Przygotowałem i przesłałem zaproszenia do udziału w  XXVI Międzynarodowego 

Festiwalu Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą" do zespołów folklorystycznych z 

Indii, Tajlandii i Meksyku 

20. Negocjacje cen za usługi wynajmu scen, nagłośnienia i oświetlenia na koncerty galowe 

XXVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Świat pod Kyczerą".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


