
Za okres od 8.09. do 12.10.2017 r.



POZYSKANE DOTACJE

1. 947 000 zł na szkoły w Męcince i Piotrowicach ( wyposażenie klas 
chemicznych, zakup materiałów dydaktycznych, zajęcia dodatkowe 
dla uczniów oraz szkolenie nauczycieli) –dotacja z Unii Europejskiej 
RPO WD 2014-2020.

2. 331 000 zł na budowę drogi w Chełmcu – dotacja z budżetu państwa 
MSWiA.

3. 181 000 zł na przebudowę drogi w Słupie – dotacja z budżetu 
państwa MSWiA. 

4. 40 000 zł na zakup sprzętu do Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Piotrowicach ( analizator hematologiczny) – dotacja z Fundacji KGHM.

5. 30 000 zł na budowę chodnika w Pomocnem – dotacja z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego.

6. 208 000 zł z MSWiA na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 
do OSP Pomocne.

7. 20 000 zł z WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup samochodu rat.-
gaśn. do OSP Pomocne.

Łącznie  1 760 000 zł

Od czerwca do września 2017r. W październiku 2017r.

Blisko 147 962 zł dodatkowej dotacji

W dniu 4 października 2017r. Wójt 
Gminy Męcinka otrzymał informację od 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Mariusza Błaszczaka o 
przyznaniu Gminie Męcinka dodatkowych 
środków finansowych z budżetu państwa 
na realizację inwestycji drogowej w 
Słupie. Łącznie na to zadanie Gmina 
Męcinka pozyskała z MSWiA 328 962 zł.



W związku z wygranym przez Gminę Męcinka procesem sądowym w sprawie dotacji w 
wysokości 1,5 mln zł na budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków w 
Myślinowie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dokonał ponownego 

przeliczenia punktów dla projektu Gminy Męcinka, co daje gminie możliwość 
uzyskania dofinansowania jeszcze w 2017r.

Obecnie UMWD prowadzi procedurę weryfikacyjną dokumentacji na realizację 
przedmiotowej inwestycji.



REALIZACJA INWESTYCJI 
od 8.09. do 12.10.2017 r.



Zakup analizatora hematologicznego oraz dwóch aparatów EKG do 
ośrodków zdrowia w Gminie Męcinka

Realizacja inwestycji

Analizator hematologiczny oraz EKG przyczynia się do szybkiego 
wykrycia zawału.

Urządzenie na podstawie pobranej krwi pozwala w ciągu kilku minut 
wskazać czy pacjent jest odwodniony oraz czy infekcja ma podłoże 
bakteryjne czy wirusowe. 
Te ostatnie jest ważne w szczególności gdy lekarz ma podjąć 
decyzję o konieczności zalecenia antybiotyku czy też nie. 
Analizator hematologiczny pokazuje również podstawowe wyniki 
morfologii, umożliwia rozpoznanie zatrucia organizmu (np. lekami 
lub czadem) oraz niewydolności oddechowej.

To pierwsze takie urządzenie w placówkach służby zdrowia na 
terenie Powiatu Jaworskiego.

Urządzenia zakupione zostały ze środków finansowych pozyskanych 
z Fundacji KGHM. 



Przebudowa drogi wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej 
w Sichowie
– trwa realizacja
Inwestycja realizowana dzięki pozyskanej dotacji unijnej w ramach PROW 2014-2020.

Realizacja inwestycji



Budowa drogi gminnej w Piotrowicach 
Realizacja inwestycji

Przed inwestycją

Inwestycja 
zrealizowana



Budowa drogi gminnej w Chełmcu – rozpoczęto realizację inwestycji

Realizacja inwestycji



Budowa drogi gminnej w Słupie – wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu 
publicznego.

Realizacja inwestycji



Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w Muchowie, Pomocnem, 
Kondratowie i Stanisławowie 
– trwa realizacja projektu

Realizacja inwestycji



Budowa chodnika w Nowej Męcince
– trwają prace budowlane.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu KSS Bartnica. 

Realizacja inwestycji

Chodnik w trakcie realizacji.Droga powiatowa bez chodnika.



Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie 
Męcinka: budynek świetlicy wiejskiej w Słupie, Przybyłowicach, 
Pomocnem, Sichówku oraz budynek Gminnej Biblioteki Publicznej                  
w Męcince i Urzędu Gminy w Męcince.

Opracowano inwentaryzację obiektów.
Opracowano audyty energetyczne i efektywności energetycznej obiektów.
Przygotowano projekt budowlany obiektu w Przybyłowicach. 



Budowa chodnika w Chełmcu
– trwa procedura przetargowa.



� 70 nowych lamp oświetlenia ulicznego powstaje na terenie 
Gminy Męcinka – zadanie realizowane przez firmę TAURON 
Dystrybucja S.A. 



Zakup kosiarki wysięgnikowej do koszenia 
poboczy i odkrzaczania.
– koszt: 44 157 zł



� Zakupiono piłkochwyt na boisko do Muchowa – 4900 zł
� Zakup ławek i stołów biesiadnych doPomocnego – 3400 zł
� Wykonano balustradę przy cmentarzu komunalnym w 

Chełmcu 1400 zł
� Przeprowadzono I etap remontu ujęcia wody w Muchowie –

5000 zł



� Opracowywany jest projekt na budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej 
do Osiedla Piotrowice.

� Przygotowano projekt i złożono wniosek aplikacyjny do Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
termomodernizację świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach w celu 
uruchomienia przedszkola w tej wsi. 





ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 tys. Euro

� Dnia 07.09.2017r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji: 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 365 w zakresie budowy chodnika w 
miejscowości Chełmiec.
Na dzień składania ofert – 22.09.2017r. wpłynęła 1 oferta (1 005 282,15 zł 
brutto). 25 września 2017 r. – unieważniono przetarg (zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 790 000,00 zł brutto). 

� Dnia 26.09.2017r. ponownie ogłoszono przetarg. Otwarcie oferty ( wpłynęła 
jedna) nastąpiło 11.10.2017r. Kwota oferty 1 100 003,38 zł

� Dnia 13.09.2017r. ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji
Przebudowa drogi gminnej w Słupie nr dz. 341/5, 341/6, 345/6, od km. 0+000 
do km 0+426 / intensywne opady deszczu, lipiec 2016r./ Wpłynęły 2 oferty.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 05.10.2017r. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła Firma Budowlana „FOBIS”  z Lubina ( podpisanie umowy – 12.10.2017r.)



PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

� Dnia 29 .09.2017r. odbył się przetarg na sprzedaż działek 184/9 
i 184/12 w Nowej Męcince. Przetarg wyłonił nabywców. Działki 
zostaną sprzedane odpowiednio za kwotę  ( netto) : 51 914,00 zł  
i 62 216,00 zł .







� 11 września – spotkanie z prezesami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej na temat rozwoju gospodarczego gminy w ramach 
Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor – Męcinka.

� 13 września – spotkanie z dyrekcją szkół gminy Męcinka w 
sprawie realizacji projektu edukacyjnego, na który Gmina Męcinka 
pozyskała blisko 900 000 zł dotacji ze środków unijnych.

� 13 września – spotkanie z Robertem Śliwą właścicielem firmy 
transportowej w sprawie kursów busów na trasie Jawor –
Kondratów przez Piotrowice i Chełmiec. 

� 13 września - spotkanie z Janem Legeniem właścicielem Zakładu 
Produkcji Opakowań w nowej Męcince w sprawie planów 
rozwojowych firmy.



� 14 września – spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w sprawie realizacji projektu budowy wodociągu i 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Myślinowie oraz naborów w 
ramach „Odnowy wsi” w ramach środków unijnych na 2018r.

� 18 września – spotkanie z przedstawicielami firmy Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w sprawie 
realizacji inwestycji drogowej w Piotrowicach.

� 18 września – spotkanie z rodzicami uczniów szkoły w 
Piotrowicach podczas zebrania rodziców.

� 19 września – spotkanie z rodzicami uczniów szkoły w Męcince 
podczas zebrania rodziców. 



� 20 września – spotkanie z przedszkolakami, kadrą 
pedagogiczną i dyrekcją szkoły w Męcince podczas 
uroczystych obchodów Dnia Przedszkolaka.



� 20 września – udział w posiedzeniu zespołu problemowego w 
sprawie niepełnosprawnego ucznia w szkole w Piotrowicach.

� 20 września – spotkanie z prezesem KSS Bartnica w sprawie 
budowy chodnika w Nowej Męcince.  

� 21 września – spotkanie z przedstawicielami firmy Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w sprawie 
realizacji inwestycji drogowej w Piotrowicach.

� 22 września – spotkanie z sołtys Chełmca w sprawach inwestycji 
tego sołectwa.



� 27 września – spotkanie z prezes Fundacji na Ratunek 
Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz Proboszczem Parafii 
w Męcince w celu przekazania środków finansowych 
uzbieranych dla chorych dzieci podczas pielgrzymki na 
Kalwarię w Męcince. 



� 28 września – spotkanie z kierowniczką Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Piotrowicach w sprawie funkcjonowania gminnej 
służby zdrowia oraz planów rozwojowych w tej dziedzinie.

� 29 września – podpisanie aneksu do umowy na dotację 
inwestycji w Sichowie w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego.



� 29 września – sadzenie drzew na terenie szkolnym w Męcince 
wspólnie z mieszkańcami Gminy Męcinka, pracownikami i 
kierownictwem KSS Bartnica.





� 3 października – podpisanie umowy w WFOŚiGW w Legnicy w 
sprawie dotacji na usunięty przez Gminę Męcinka azbest na 
posesjach prywatnych w ramach projektu.



� 6 października – organizacja spotkania kulinarnego 
przedszkolaki– seniorzy jako rozpoczęcie akcji „Październik 
i listopad miesiącami seniorów w Gminie Męcinka”.

Wydarzenie przygotowane zostało we współpracy z Przedszkolem kulinarnym z 
Piotrowic w sali widowiskowej w Męcince.







� 6 października – udział w spotkaniu z zarządem i 
ratownikami GOPR oraz WOPR w Szklarskiej Porębie w sprawie 
współpracy tych jednostek z Gminą Męcinka.
Udział w uroczystości z okazji Dnia Ratownika Grupy  
Karkonoskiej GOPR.



� 9 października – udział w posiedzeniu Komisji Stałych Rady 
Gminy Męcinka.

� 10 października – spotkanie z Maciejem Wowkiem oraz 
reporterem Muzycznego Radia w Jeleniej Górze w sprawie 
organizacji dożynek gminnych w 2018r. oraz promocji gminy.



� wrzesień / październik 
Opracowanie informatora 
samorządowego „Gmina Męcinka 
Bliżej Ludzi”



� 11 września – w Pomocnem
� 19 września – w Małuszowie
� 21 września – w Słupie i Przybyłowicach
� 22 września – w Chełmcu
� 25 września – w Kondratowie
� 26 września – w Męcince
� 27 września w Piotrowicach, Muchowie i Myślinowie
� 28 września w Stanisławowie



� 17 września – spotkanie z mieszkańcami Pomocnego 
podczas dożynek wiejskich



� 12 września – spotkanie z przedstawicielami Zespołu Ojry Bis 
z Męcinki, kabarety Żmije oraz sołtys Męcinki w sprawie 
organizacji uroczystości jubileuszowych 50 – lecia istnienia 
zespołu.

� 13 września - spotkanie z Izabelą Kowalską KDance Studio w 
sprawie uruchomienia w Męcince filii firmy w celu ułatwienia 
dostępu do zajęć z nauki tańca dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Męcinka.

� 15 września – spotkanie z bibliotekarką p. Mariolą 
Mikołajczyk na temat funkcjonowania bibliotek w Gminie 
Męcinka.







Zarządzenie nr 56

w sprawie powołania zespołu 

interdyscyplinarnego



Zarządzenie nr 57

w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Męcinka





Zarządzenie nr 58

w sprawie zmiany budżetu gminy na 

2017 r. 



Zarządzenie nr 59

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy 
Męcinka





Dziękuj ę za uwagę

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy M ęcinka


