
Za okres od 23.01. do 23.02.2017 r. 



REALIZACJA INWESTYCJI  

styczeń/ luty 2017 r. 



 

Budowa chodnika w Nowej Męcince 

– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w dostępie do 
przedszkola, szkoły, ośrodka zdrowia, kościoła, GOPS-u, biblioteki, sklepów  

i Urzędu Gminy w Męcince. 
 

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu KSS Bartnica.  

Realizacja inwestycji 

Chodnik w trakcie realizacji.   Droga powiatowa bez chodnika. 



Remont kuchni oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Sichówku 

 – utworzenie warunków do aktywności społecznej mieszkańców 
sołectwa, a także do organizacji prywatnych imprez okolicznościowych.  
 

Koszt inwestycji: 18 500 zł. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Męcinka.  

Przed remontem 

Realizacja inwestycji 



 Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycjiŚ Budowa przydomowych 
biologicznych oczyszczalni cieków na terenach górskich gminy ( pozyskana 
dotacja z WFO iGW we Wrocławiu w wysoko ci 584 300 zł + dodatkowe rodki 
finansowe z tego funduszu w wysoko ci 438 250 zł – możliwe umorzenie 
pożyczki ). 

 
 Rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycjiŚ Budowa drogi i chodnika w 

Sichowie ( pozyskana dotacja unijna z PROW 2014 – 2020 w wysoko ci 2 294 
829 zł), wyłoniono inspektora nadzoru budowlanego. 

 
 
 
  
 



 Opracowywany jest projekt na budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej 

do Osiedla Piotrowice. 

 Opracowywany jest projekt na budowę chodnika w Chełmcu. 
 Wyłoniono projektanta na przebudowę drogi gminnej w Piotrowicach. 
 

 

  

 





24 stycznia 

 

  Udział w spotkaniu noworocznym ze strażakami OSP Pomocne.  
 

 



25 stycznia 

 

 Spotkanie z p. Katarzyną Skowron z firmy konsultingowej w sprawie 
promocji projektu dotyczącego aktywizacji bezrobotnych.  

 

Firma, która pozyskała dotację unijną udziela dotacji dla przedsiębiorców, 
którzy utworzą nowe miejsca pracy. 



26 stycznia 

 

 Organizacja wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Stanisławowie. 
 Spotkanie z mieszkańcami Stanisławowa w sprawach sołectwa. 



28 stycznia (sobota) 

 

 Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Małuszów oraz spotkanie ze 
strażakami tej jednostki. 



29 stycznia (niedziela) 

 

  Spotkanie z mieszkańcami Sichowa podczas „Opłatka sołeckiego”. 
  Spotkanie z mieszkańcami Chełmca podczas „Opłatka sołeckiego”. 
  Spotkanie z mieszkańcami Kondratowa podczas „Opłatka sołeckiego”. 
  Spotkanie z mieszkańcami Piotrowic podczas „Dnia Seniora”. 



30 stycznia 

 

 Spotkanie z przedszkolakami z Męcinki oraz ich babciami i dziadkami w 
sali widowiskowej w Męcince podczas „Dnia Babci i Dziadka”. 



21 stycznia 

 

 Spotkanie z p. Heleną Markiewicz z Biura Geodezji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolno ląskiego z Wrocławia w sprawie 
aktualizacji planu urządzeniowo- rolnego. 

 Spotkanie z nauczycielkami i pracownikami przedszkola w Męcince. 
 Spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrowicach. 

 



29 stycznia 

 

 Wręczenie podczas spotkania opłatkowego w 
Chełmcu mieszkance tego sołectwa nagrody za 
zwycięstwo w konkursie z „Informatora 
samorządowego Gmina Męcinka Bliżej Ludzi”. 

   Nagrodą był ekspres do kawy. 



2 lutego 

 Spotkanie z dr Maciejem Gwoździewiczem z Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Wrocławskiej w celu nawiązania współpracy z uczelnią na 
rzecz szkół Gminy Męcinka. 

 Spotkanie z pracownikami społecznie – użytecznymi w celu 
podziękowania za całoroczną pracę w 2016 r.  



3 lutego 

 

 Przejęcie działek, w obrębie których zlokalizowany jest rów w Chro licach, 
w celu realizacji działań zabezpieczających pobliskie posesje podczas 
powodzi i nawalnych opadów deszczu – dokonanie przepisu notarialnego.  



4 lutego 

 Udział w uroczysto ciach jubileuszowych 30– lecia Zespołu Ludowego 
Chro liczanie. 

 

Z okazji jubileuszu zespół                                                                                                
wydał płytę, która sfinansowana                                                                     
została z budżetu gminy. 

 

 



7 lutego  

 

 Organizacja akcji edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa dla przedszkolaków z Gminy 
Męcinka w sali widowiskowej w Męcince.  

    
   W ramach akcji dzieci   

   wzięły udział w zajęciach   
   interaktywnych  
   prowadzonych przez  

   animatorkę oraz   
   otrzymały odblaskowe  
   kamizelki 

   „Bezpieczna Męcinka”. 



8 lutego 

 

 Spotkanie z uczniami szkoły podstawowej w Męcince oraz ich babciami         
i dziadkami z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. 



9 lutego  

 

  Spotkanie z przedszkolakami z Męcinki oraz ich babciami i dziadkami z 
okazji „Dnia Babci i Dziadka”. 
 

  Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych w sprawi 

dofinansowania działalno ci sportowej tych stowarzyszeń. 



10 lutego 

 

 Spotkanie z przedszkolakami oraz nauczycielkami gminnego przedszkola 

w Męcince podczas „Balu karnawałowego” w Męcince. 
 

  Spotkanie ze strażakami OSP Przybyłowice. 



10 lutego 

 

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z 
zakresu kultury fizycznej i sportu na 2017 r. 

 

Na dofinansowanie działalno ci klubów sportowych działających na terenie 
Gminy Męcinka na 2017 r. przeznaczono 88 000 zł. 



13 lutego 

 

 Spotkanie z Kierowniczką Gminnego O rodka Zdrowia w Piotrowicach     
p. Agnieszką Tabiszewską w sprawie funkcjonowania gminnej służby 
zdrowia. 

 

 Spotkanie z Maciejem Wowkiem, prezenterem Muzycznego Radia, na 

temat organizacji dożynek gminnych w Sichowie. 



13 - 17 lutego 

 

 Zalecenie zorganizowania w szkołach w Męcince i Piotrowicach zajęć 
podczas ferii zimowych, które sfinansowane zostały z budżetu Gminy 
Męcinka. 

 



15 lutego 

 

  Spotkanie z mieszkańcami Pomocnego podczas zebrania wiejskiego. 



18 lutego (sobota) 

 Spotkanie z mieszkańcami Małuszowa podczas zabawy karnawałowej dla 
dzieci zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Nasz Małuszów”. 



18 lutego (sobota) 

 Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Męcinka i spotkanie ze 
strażakami tej jednostki. 



21 lutego  

 

 Spotkanie z wła cicielami nieruchomo ci położonych w obrębie wsi 
Przybyłowice w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

 

  Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy Męcinka.  



22 lutego  

 

 Spotkanie z mieszkańcami Chro lic w wietlicy wiejskiej w Chro licach.  



23 lutego  

 

 Spotkanie z Kierowniczką GOZ w Piotrowicach p. Agnieszką Tabiszewską 

w sprawie uruchomienia w o rodku zdrowia w Męcince dodatkowych 
prywatnych usług medycznych.  

 Spotkanie z p. Stanisławem Witkiem Radnym Powiatu Jaworskiego           
w sprawie stanu infrastruktury powiatowej na terenie Gminy Męcinka.  

 Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Ojry Bis z Męcinki w sprawie 
organizacji 55-lecia zespołu.  





Zarządzenie nr 1/2017 
w sprawie wprowadzenia 
Kodeksu Etyki Pracowników 
Urzędu Gminy Męcinka. 



Zarządzenie nr 2/2017 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia 
nieruchomości gruntowej na rzecz 
Gminy Męcinka z zasobu Agencji 
Nieruchomości Rolnych 
 
 



Zarządzenie nr 3/2017 
w sprawie powołania komisji do 
naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze ds. inwestycji i 
rozwoju w Urzędzie Gminy 
Męcinka 
 
 



Zarządzenie nr 4/2017 
w sprawie zmiany polityki 
rachunkowości obowiązującej w 
Urzędzie Gminy Męcinka 
 



Zarządzenie nr 5/2017  
w sprawie sprostowania 
oczywistego błędu pisarskiego 
zamieszczonego w wykazie 
nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży, stanowiącym załącznik 
do zarządzenia nr. 66/2016 Wójta 
Gminy Męcinka z dnia 16 
listopada 2016r. i podania do 
wiadomości sprostowanego 
wykazu. 



Zarządzenie nr 6/2017 

w sprawie określenia terminu 
przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do przedszkoli i klas 
pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Męcinka. 



Zarządzenie nr 7/2017 

w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych 
w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Męcinka. 



Zarządzenie nr 8/2017 
w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Męcinka na 2017 rok. 
 
 



Zarządzenie nr 9/2017 
w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy w 
Męcince 
 



Zarządzenie nr 10/2017 
w sprawie obowiązków 
informacyjnych i promocyjnych 
Beneficjenta środków z budżetu 
Gminy Męcinka 
 



Dziękuję za uwagę 

 

Mirosław Brzozowski 
Wójt Gminy Męcinka 


