
Za okres od 28.12. 2017 r. do 09.02.2018 r.



POZYSKANE DOTACJE
od 28.12.2017r. do 09.02.2018 r.

400 000 zł 
z programu Maluch + 2018 na budowę żłobka 

w Męcince



REALIZACJA INWESTYCJI 
od 30.11. do 28.12.2017 r.



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

Realizacja inwestycji



Rozpoczęto budowę drogi do Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w 
Nowej Męcince

Realizacja inwestycji



Zakup rozsiewacza do piasku i soli w celu utrzymywania dróg gminnych w 
porze zimowej.

Realizacja inwestycji



Naprawa dachu na budynku kulturalnym, ośrodka zdrowia i GOPS w Męcince.
W wyniku silnych wiatrów doszło do uszkodzenia dachu. Zabezpieczenia obiektu 
dokonała Państwowa Straż Pożarna w Jaworze. Szkoda zgłoszona  została do firmy 
ubezpieczeniowej. Obecnie dokonywana jest naprawa dachu.

Realizacja inwestycji



� Melioracja rowu w Chroślicach – trwa procedura przejmowania działek.

� Budowa wodociągu w Myślinowie – przekazano plac budowy wykonawcy. 
Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane zostało na marzec 2018r.

� Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Myślinowie – trwa 
procedura przetargowa.

� Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na Osiedlu w Piotrowicach –
trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej.

� Budowa chodnika w Chełmcu – ogłoszono IV przetarg (poprzednie 
unieważniono z uwagi na wysoki koszt realizacji).



� Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sichowie – podpisano 
umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek do 
DSDiK we Wrocławiu w celu pozyskania dotacji na realizację zadania.

� Budowa skrzyżowania w Męcince – trwają prace projektowe. 
� Budowa chodnika w Kondratowie – przygotowano projekt uchwały Rady 

Gminy Męcinka w celu przejęcia zadania od Powiatu Jaworskiego. 
� Budowa drogi w Słupie ( w kierunku cmentarza )– trwa opracowywanie 

dokumentacji.
� Budowa zatoki autobusowej i chodnika w Chroślicach– trwają 

uzgodnienia z DSDiK dotyczące lokalizacji infrastruktury. 



� Budowa miejsc postojowych w Małuszowie – trwa procedura związana z 
zakupem działki na ten cel. 

� Budowa ciągu pieszo – rowerowego Jawor – Piotrowice – Chełmiec I etap 
– trwają przygotowania do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz przejęcia działek od KOWR.

� Budowa drogi w Chełmcu kol. Jerzyków – przygotowano projekt 
budowlany.

� Budowa mieszkań socjalnych - trwa procedura zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowywane są 
dokumenty dotyczące przejęcia działki od KOWR. 

� Budowa windy przy Urzędzie Gminy w Męcince – złożono wniosek do 
PFRON dofinansowanie zadania (50%). 



� Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przybyłowice – zgłoszono 
zapotrzebowanie na dotację do Państwowej Straży Pożarnej w ramach środków 
MSWiA. 

� Budowa żłobka w Męcince – pozyskano dotację ze środków budżetu państwa, 
ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego.

� Oświetlenie parkowe centrum Męcinki – przygotowano projekt i kosztorys.
� Budowa świetlicy w Myślinowie - trwa procedura zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, przygotowywane są dokumenty dotyczące 
przejęcia działki od KOWR. 

� Budowa świetlicy w Chełmcu  – trwa procedura weryfikacyjna dokumentacji 
Gminy Męcinka w związku z pozyskaną dotacją unijną, przygotowano 
dokumentację przetargową. 



� Budowa Otwartych Stref Aktywności w Przybyłowicach i Pomocnem –
przygotowano dokumentację projektową w celu złożenia wniosku o 
dotację.



� Wykonanie witaczy na wjazdach do gminy – opracowano graficzny 
projekt poglądowy, trwa procedura wyłaniania wykonawcy.

Rysunki poglądowe



Przygotowania do kolejnego projektu polegającego na 
demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu 
azbestu na terenie gminy.

� Istnieje możliwość pozyskania przez gminę dofinansowania w wysokości 85 % kosztów 
tego przedsięwzięcia dla naszych mieszkańców. Po stronie właściciela nieruchomości 
pozostanie pokrycie zaledwie 15 % kosztów inwestycji. 

� Wszyscy chętni właściciele nieruchomości, które zlokalizowane są na terenie Gminy 
Męcinka mają możliwość złożenia stosownej deklaracji w Urzędzie Gminy Męcinka do 9 
lutego br. 

� Istnieje również możliwość pozyskania dotacji na odbiór zdemontowanych już wyrobów 
azbestowych. 



POZYSKANIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY MĘCINKA

� Gmina Męcinka poprzez Gminny Ośrodek Pomocy w Męcince pozyskała pomoc 
żywnościową dla mieszkańców w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Artykuły żywnościowe wydawane są od stycznia 2018r. 
do czerwca 2018 r. Pomoc otrzymuje 320 osób. 

� Pomoc będzie udzielana osobom i rodzinom, które spełnią określone kryteria 
przewidziane ustawą.



ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 tys. Euro

� Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w 
Myślinowie realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj, 
data ogłoszenia - 29.12.2017 r.

� Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 365 w zakresie budowy 
chodnika w miejscowości Chełmiec, data ogłoszenia -
08.01.2018 r. – unieważniony.

� Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 365 w zakresie budowy 
chodnika w miejscowości Chełmiec, data ogłoszenia -
31.01.2018 r. – w trakcie procedury.





Sfinansowanie z budżetu Gminy Męcinka półkolonii zimowych 
dla uczniów Gminy Męcinka.

Wycieczka do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa 
na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej

Wycieczka do kina Helios



Park Nauki i Techniki ExploraPark Fabryka bombek w Złotoryi Warsztaty mydlarskie w Rzeszówku

Wycieczka na lodowisko w Świdnicy Kręgielnia w Jaworze



Wycieczka do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa 
na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej

Park Nauki i Techniki 
ExploraPark

Wycieczka do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w DobkowieWycieczka do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa 
na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej

Fabryka bombek w Złotoryi Warsztaty mydlarskie w Rzeszówku



4 stycznia
� Spotkanie z prezesem PKS Kamienna Góra w sprawie 

funkcjonujących dowozów do szkół na terenie Gminy Męcinka.

� Spotkanie z właścicielem kopali Trupień na temat planów firmy 
oraz uciążliwości kopalni. 

5 stycznia
� Spotkanie noworoczne z nauczycielami ze szkoły w Piotrowicach.



6 stycznia
� Spotkanie z mieszkańcami Gminy Męcinka podczas Orszaku 

Trzech Króli w Męcince, który dofinansowany został z budżetu 
Gminy Męcinka. 



9 stycznia
� Spotkanie z Zarządem Gminnym OSP na temat potrzeb w zakresie 

bezpieczeństwa na terenie Gminy Męcinka. 

11 stycznia
� Spotkanie z samorządowcami z województwa dolnośląskiego 

podczas Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w 
Lubinie. 



12 stycznia
� Spotkanie z Komandorem Gminnego Klubu Żeglarskiego Cysterska Brać 

w sprawie działalności klubu.

14 stycznia
� Spotkanie z mieszkańcami Sichowa, Przybyłowic, Myślinowa i Małuszowa 

podczas opłatka sołeckiego. 

15 stycznia
� Spotkanie z Dyrektorem DSDiK we Wrocławiu w sprawie inwestycji przy 

drogach wojewódzkich w Chroślicach, Sichowie oraz w sprawie ciągu 
pieszo – rowerowego Jawor – Piotrowice.



16 stycznia
� Spotkanie z prezesami klubów sportowych Gminy Męcinka na temat 

realizowania zadań sportowych na terenie gminy.

17 stycznia
� Spotkanie z przedstawicielami TARMAC MASTERS w sprawie organizacji na 

terenie Gminy Męcinka rajdu samochodowego.

19 stycznia
� Pożegnanie pracownika Urzędu Gminy w Męcince odchodzącego na emeryturę. 



20 stycznia
� Spotkanie z dziećmi i ich rodzicami podczas rozgrywek piłki 

nożnej pn. „Turniej żaków” w Męcince. 



20 stycznia
� Przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 

OSP Pomocne.





20 stycznia
� Spotkanie z mieszkańcami Sichówka podczas opłatka sołeckiego.

21 stycznia
� Organizacja spotkania dla zespołów artystycznych z Gminy 

Męcinka jako podziękowania za całoroczną pracę w dziedzinie 
kultury.





22 stycznia
� Spotkanie z Maciejem Wowkiem z Muzycznego Radia w sprawie organizacji dożynek 

gminnych 2018 w Piotrowicach oraz Gminnego Dnia Dziecka w Męcince. 

� Udział w uroczystym przekazaniu radiowozu policyjnego w Jaworze.



23 stycznia
� Spotkanie z mieszkańcami gminy podczas zorganizowanego 

przez przedszkole w Męcince „Dnia Babci i Dziadka”.





23 stycznia
� Zakup i przekazanie stołu do gry w tenisa stołowego w

świetlicy w Stanisławowie.



25 stycznia
� Dokonanie przepisu notarialnego działki. 

26 stycznia
� Spotkanie z przedstawicielami firmy EUROVIA.

� Pożegnanie pracownika Urzędu Gminy w Męcince odchodzącego na 
emeryturę. 



27 stycznia (sobota)
� Udział w spotkaniu noworocznym mieszkańców sołectwa Chroślice.

29 stycznia
� Spotkanie z projektantem drogi w Chełmcu kol. Jerzyków.

30 stycznia 
� Spotkanie z przedstawicielką Stowarzyszenia „Nasz Małuszów” w 

sprawie organizacji zabawy karnawałowej dla dzieci w tym 
sołectwie. 



21 stycznia
� Spotkanie z samorządowcami w Legnickim Polu na temat Klastra Energetycznego.

� Udział w Walnym Zebraniu LGD Partnerstwo Kaczawskie w Złotoryi.

2 lutego
� Spotkanie z projektantem skrzyżowania w Męcince.
� Spotkanie z przedszkolakami w Niepublicznym Przedszkolu w Pomocnem oraz ich 

babciami i dziadkami podczas uroczystości. 
� Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Karkonoskiej Szkoły Wyższej dr Jackiem 

Falkenbergiem na temat organizacji Biegu Rzepakowa Dycha w Chełmu.
� Spotkanie z prezesem KSS Bartnica Jakubem Madejem na temat planów rozwojowych 

firmy. 
� Spotkanie ze strażakami podczas zebrania sprawozdawczego w Przybyłowicach. 



6 lutego
� Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy Męcinka.

� Podpisanie Porozumienia ws. Strategii Sudeckiej. 



7 lutego
� Przekazanie 7 nowych laptopów i urządzenia 

wielofunkcyjnego dla uczniów Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Piotrowicach. 



7 lutego
� Spotkanie z władzami WFOŚiGW we Wrocławiu w celu wypracowania 

programu umożliwiającego pozyskanie dofinansowania na 
inwestycje infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, które zamierza 
realizować gmina.

� Spotkanie z zespołem Chrośliczanie. 







Zarządzenie nr 1

ws. powołania dodatkowych członków 

Komisji Przetargowej i zmiany 

Zarządzenia Nr 24/2016 Wójta Gminy 

Męcinka z dnia 17 maja 2016 r. w 

sprawie powołania stałej Komisji 

Przetargowej



Zarządzenie nr 2

ws. sprzedaży nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Męcinka





Zarządzenie nr 3

ws. zmian w składzie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Męcince



Zarządzenie nr 4

ws. przyjętych zasad ( polityki) 

rachunkowości 



Zarządzenie nr  5

ws. zmieniającej zarządzenie spłaty 

zadłużenia za lokale komunalne osobom 

będącym w trudnej sytuacji życiowej w 

formie odpracowania należności na rzecz 

Gminy Męcina



Zarządzenie nr 6

ws. regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Urzędzie Gminy Męcinka 



Zarządzenie nr 7

ws. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego 

w rachunku bieżacym w banku prowadzącym 

bankowa obsługę budżetu.











Dziękuj ę za uwagę

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy M ęcinka


