
Za okres od 25.11. do 29.12.2016 r.Za okres od 25.11. do 29.12.2016 r.Za okres od 25.11. do 29.12.2016 r.Za okres od 25.11. do 29.12.2016 r.



1. DOCHODY    25.038.579 zł
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2. WYDATKI  28.909.463 zł
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3. WYDATKI NA INWESTYCJE   11.021.137 zł
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Pozyskano Pozyskano Pozyskano Pozyskano dotacjdotacjdotacjdotacjęęęę w wysokow wysokow wysokow wysokośśśści ci ci ci 509 440 z509 440 z509 440 z509 440 złłłł
z z z z Regionalnego Programu Operacyjnego dla WojewRegionalnego Programu Operacyjnego dla WojewRegionalnego Programu Operacyjnego dla WojewRegionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewóóóództwa dztwa dztwa dztwa 

DolnoDolnoDolnoDolnośśśślllląąąąskiego na zakup skiego na zakup skiego na zakup skiego na zakup śśśśredniego samochodu ratowniczo redniego samochodu ratowniczo redniego samochodu ratowniczo redniego samochodu ratowniczo ––––
gagagagaśśśśniczego dla OSP Mniczego dla OSP Mniczego dla OSP Mniczego dla OSP Męęęęcinka. cinka. cinka. cinka. 

Oszacowany Oszacowany Oszacowany Oszacowany koszt takiego pojazdu to blisko 800 000 zkoszt takiego pojazdu to blisko 800 000 zkoszt takiego pojazdu to blisko 800 000 zkoszt takiego pojazdu to blisko 800 000 złłłł. . . . 

Wniosek aplikacyjny na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego zdobył pierwsze miejsce 
spośród piętnastu znajdujących się na liście rankingowej stanowiącej załącznik do uchwały 
Nr 3128/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 
wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo.



Budowa chodnika w CheBudowa chodnika w CheBudowa chodnika w CheBudowa chodnika w Chełłłłmcu przymcu przymcu przymcu przy
drodze wojewdrodze wojewdrodze wojewdrodze wojewóóóódzkiej dzkiej dzkiej dzkiej –––– wytypowana wytypowana wytypowana wytypowana 
do realizacji w 2017 r. przez do realizacji w 2017 r. przez do realizacji w 2017 r. przez do realizacji w 2017 r. przez 
DolnoDolnoDolnoDolnośśśślllląąąąskskskskąąąą SSSSłłłłuuuuŜŜŜŜbbbbęęęę DrDrDrDróóóóg i Kolei g i Kolei g i Kolei g i Kolei 
we Wrocwe Wrocwe Wrocwe Wrocłłłławiuawiuawiuawiu

Dotacja: 476 850 zł
Wkład własny gminy: 390 150 zł



REALIZACJA INWESTYCJI 
Grudzień 2016 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 inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycji

Chodnik w trakcie realizacji.Chodnik w trakcie realizacji.Chodnik w trakcie realizacji.Chodnik w trakcie realizacji.Droga powiatowa bez chodnika.Droga powiatowa bez chodnika.Droga powiatowa bez chodnika.Droga powiatowa bez chodnika.



Remont kuchni oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Sichówku
– utworzenie warunków do aktywności społecznej mieszkańców 
sołectwa, a takŜe do organizacji prywatnych imprez okolicznościowych. 

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

Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycji



Przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na gminnych działkach 
budowlanych w Nowej Męcince.



Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Męcinka.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Męcince na terenie 
przeznaczonym pod działalność gospodarczą – GSAG. 

Wartość zadania to 97 170 zł. Na przedmiotowe zadanie 
uzyskano wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 
19 700 zł w formie dotacji i 19 700 zł w formie poŜyczki. 
Pozostała część sfinansowana została z budŜetu Gminy 
Męcinka. 

Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycji



Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Chełmiec na terenie parku dz. 
nr 75/15 w gminie Męcinka.

Wartość inwestycji: 41 820 zł

Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycjiRealizacja inwestycji



Wykonanie mostka w parku w Sichowie.



Wykonanie podłoŜa w wiacie przy Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Męcince.

Wartość inwestycji: 3 500 zł



Wykonanie barierek ochronnych na mostku do parku w Piotrowicach.



Remont daszku przystanku w Piotrowicach.



Wykonanie ogrodzenia w obrębie szkoły w Piotrowicach.



� Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenach 
górskich gminy (pozyskana dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w 
wysokości 592 500 zł).

� Budowa drogi i chodnika w Sichowie ( pozyskana dotacja unijna z PROW 
2014 – 2020 w wysokości 2 294 829 zł) – ogłoszenie przetargu 20.12.2016 r.





Zgodnie z § 11 ust 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „w celu 
ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny 
wniosków o przyznanie pomocy, przyznając planowanej operacji 
punkty według następujących kryteriów wyboru: 



1. Podstawowy doch1. Podstawowy doch1. Podstawowy doch1. Podstawowy dochóóóód podatkowy gminy, w ktd podatkowy gminy, w ktd podatkowy gminy, w ktd podatkowy gminy, w któóóórej jest planowana realizacja rej jest planowana realizacja rej jest planowana realizacja rej jest planowana realizacja 
operacji w przeliczeniu na 1 mieszkaoperacji w przeliczeniu na 1 mieszkaoperacji w przeliczeniu na 1 mieszkaoperacji w przeliczeniu na 1 mieszkańńńńca, obliczany zgodnie z przepisami o ca, obliczany zgodnie z przepisami o ca, obliczany zgodnie z przepisami o ca, obliczany zgodnie z przepisami o 
dochodach jednostek samorzdochodach jednostek samorzdochodach jednostek samorzdochodach jednostek samorząąąądu terytorialnego, ksztadu terytorialnego, ksztadu terytorialnego, ksztadu terytorialnego, kształłłłtuje situje situje situje sięęęę w roku, w ktw roku, w ktw roku, w ktw roku, w któóóórym rym rym rym 
nastnastnastnastąąąąpipipipiłłłło ogo ogo ogo ogłłłłoszenie naboru, na poziomie : oszenie naboru, na poziomie : oszenie naboru, na poziomie : oszenie naboru, na poziomie : 
a) nie więcej niŜ 50 % średniej krajowej - 4 punkty, 
b) powyŜej 50 % średniej krajowej i nie więcej niŜ 75 % średniej krajowej - 2 
punkty, 
c) powyc) powyc) powyc) powyŜŜŜŜej 75% ej 75% ej 75% ej 75% śśśśredniej krajowej i nie wiredniej krajowej i nie wiredniej krajowej i nie wiredniej krajowej i nie więęęęcej nicej nicej nicej niŜŜŜŜ 100 % 100 % 100 % 100 % śśśśredniej krajowej redniej krajowej redniej krajowej redniej krajowej ---- 1 1 1 1 
punkt, punkt, punkt, punkt, 

2. 2. 2. 2. ŚŚŚŚrednia stopy bezrobocia w powiecie, na ktrednia stopy bezrobocia w powiecie, na ktrednia stopy bezrobocia w powiecie, na ktrednia stopy bezrobocia w powiecie, na któóóórego obszarze jest planowana rego obszarze jest planowana rego obszarze jest planowana rego obszarze jest planowana 
realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesirealizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesirealizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesirealizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięęęęcy poprzedzajcy poprzedzajcy poprzedzajcy poprzedzająąąących miesicych miesicych miesicych miesiąąąąc c c c 
rozpoczrozpoczrozpoczrozpoczęęęęcia terminu naboru wnioskcia terminu naboru wnioskcia terminu naboru wnioskcia terminu naboru wnioskóóóów o przyznanie pomocy byw o przyznanie pomocy byw o przyznanie pomocy byw o przyznanie pomocy byłłłła wya wya wya wyŜŜŜŜsza lub sza lub sza lub sza lub 
rrrróóóówna wna wna wna śśśśredniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie redniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie redniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie redniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie –––– 1 punkt; 1 punkt; 1 punkt; 1 punkt; 



3. Operacja jest planowana na obszarze gminy, na kt3. Operacja jest planowana na obszarze gminy, na kt3. Operacja jest planowana na obszarze gminy, na kt3. Operacja jest planowana na obszarze gminy, na któóóórym jednolita czrym jednolita czrym jednolita czrym jednolita częśćęśćęśćęść wwwwóóóód d d d 
powierzchniowych jest zagropowierzchniowych jest zagropowierzchniowych jest zagropowierzchniowych jest zagroŜŜŜŜona nieosiona nieosiona nieosiona nieosiąąąągnignignignięęęęciem celciem celciem celciem celóóóów w w w śśśśrodowiskowych rodowiskowych rodowiskowych rodowiskowych 
wskazanych w programie wodnowskazanych w programie wodnowskazanych w programie wodnowskazanych w programie wodno----śśśśrodowiskowym kraju, rodowiskowym kraju, rodowiskowym kraju, rodowiskowym kraju, 
o o o o ktktktktóóóórym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. rym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. rym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. rym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –––– Prawo Prawo Prawo Prawo 
wodne wodne wodne wodne –––– 5 5 5 5 punktpunktpunktpunktóóóówwww (????). (????). (????). (????). 

4. Wyra4. Wyra4. Wyra4. WyraŜŜŜŜony w % iloraz liczby ludnoony w % iloraz liczby ludnoony w % iloraz liczby ludnoony w % iloraz liczby ludnośśśści korzystajci korzystajci korzystajci korzystająąąącej z sieci wodocicej z sieci wodocicej z sieci wodocicej z sieci wodociąąąągowej gowej gowej gowej 
znajdujznajdujznajdujznajdująąąącej sicej sicej sicej sięęęę na obszarze, o ktna obszarze, o ktna obszarze, o ktna obszarze, o któóóórym mowa w rym mowa w rym mowa w rym mowa w §§§§ 4 pkt 4, na kt4 pkt 4, na kt4 pkt 4, na kt4 pkt 4, na któóóórym jest rym jest rym jest rym jest 
planowana realizacja operacji, i liczby mieszkaplanowana realizacja operacji, i liczby mieszkaplanowana realizacja operacji, i liczby mieszkaplanowana realizacja operacji, i liczby mieszkańńńńccccóóóów na tym obszarze, zwany dalej w na tym obszarze, zwany dalej w na tym obszarze, zwany dalej w na tym obszarze, zwany dalej 
„„„„wskawskawskawskaźźźźnikiem zwodocinikiem zwodocinikiem zwodocinikiem zwodociąąąągowania gminygowania gminygowania gminygowania gminy””””, wed, wed, wed, wedłłłług danych Gug danych Gug danych Gug danych Głłłłóóóównego Urzwnego Urzwnego Urzwnego Urzęęęędu du du du 
Statystycznego dostStatystycznego dostStatystycznego dostStatystycznego dostęęęępnych na dziepnych na dziepnych na dziepnych na dzieńńńń rozpoczrozpoczrozpoczrozpoczęęęęcia naboru wnioskcia naboru wnioskcia naboru wnioskcia naboru wnioskóóóów o przyznanie w o przyznanie w o przyznanie w o przyznanie 
pomocy, zwanych dalej pomocy, zwanych dalej pomocy, zwanych dalej pomocy, zwanych dalej „„„„danymi GUSdanymi GUSdanymi GUSdanymi GUS””””–––– w przypadku realizacji operacji w zakresie w przypadku realizacji operacji w zakresie w przypadku realizacji operacji w zakresie w przypadku realizacji operacji w zakresie 
gospodarki wodnej, wynosi: gospodarki wodnej, wynosi: gospodarki wodnej, wynosi: gospodarki wodnej, wynosi: 
a) nie więcej niŜ 50% – 6 punktów, 
b) powyb) powyb) powyb) powyŜŜŜŜej 50% i nie wiej 50% i nie wiej 50% i nie wiej 50% i nie więęęęcej nicej nicej nicej niŜŜŜŜ 75% 75% 75% 75% –––– 4 punkty, 4 punkty, 4 punkty, 4 punkty, 
c) powyŜej 75% i nie więcej niŜ 90% – 2 punkty; 



5. i 6. kryterium nie dotyczy wniosków Gminy Męcinka.

7777. Operacja dotyczy . Operacja dotyczy . Operacja dotyczy . Operacja dotyczy łąłąłąłącznie gospodarki wodnej i cznie gospodarki wodnej i cznie gospodarki wodnej i cznie gospodarki wodnej i śśśściekowej ciekowej ciekowej ciekowej ––––
1,5 1,5 1,5 1,5 punktu; punktu; punktu; punktu; ( w przypadku My( w przypadku My( w przypadku My( w przypadku Myśśśślinowa ) linowa ) linowa ) linowa ) 

8. kryterium nie dotyczy wniosków Gminy Męcinka.



� W celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, 
przyznając planowanej operacji równieŜ punkty według następujących kryterikryterikryterikryterióóóów dotyczw dotyczw dotyczw dotycząąąących specyfiki cych specyfiki cych specyfiki cych specyfiki 
regionu regionu regionu regionu –––– w przypadku wojeww przypadku wojeww przypadku wojeww przypadku wojewóóóództwa dolnodztwa dolnodztwa dolnodztwa dolnośśśślllląąąąskiegoskiegoskiegoskiego: 

a) realizacja a) realizacja a) realizacja a) realizacja planowanej operacji bplanowanej operacji bplanowanej operacji bplanowanej operacji bęęęędzie kontynuacjdzie kontynuacjdzie kontynuacjdzie kontynuacjąąąą przedsiprzedsiprzedsiprzedsięęęęwziwziwziwzięćęćęćęć dotyczdotyczdotyczdotycząąąących budowy infrastruktury z zakresu gospodarki cych budowy infrastruktury z zakresu gospodarki cych budowy infrastruktury z zakresu gospodarki cych budowy infrastruktury z zakresu gospodarki 
wodnowodnowodnowodno----śśśściekowej na obszarze gminy, zakociekowej na obszarze gminy, zakociekowej na obszarze gminy, zakociekowej na obszarze gminy, zakońńńńczonych nie pczonych nie pczonych nie pczonych nie póóóóźźźźniej niniej niniej niniej niŜŜŜŜ w terminie 10 lat bezpow terminie 10 lat bezpow terminie 10 lat bezpow terminie 10 lat bezpośśśśrednio poprzedzajrednio poprzedzajrednio poprzedzajrednio poprzedzająąąących dziecych dziecych dziecych dzieńńńń
rozpoczrozpoczrozpoczrozpoczęęęęcia naboru wnioskcia naboru wnioskcia naboru wnioskcia naboru wnioskóóóów o przyznanie pomocy, i ma na celu zwiw o przyznanie pomocy, i ma na celu zwiw o przyznanie pomocy, i ma na celu zwiw o przyznanie pomocy, i ma na celu zwięęęększenie liczby odbiorckszenie liczby odbiorckszenie liczby odbiorckszenie liczby odbiorcóóóów usw usw usw usłłłług w rozumieniu art. 2 pkt 3 ug w rozumieniu art. 2 pkt 3 ug w rozumieniu art. 2 pkt 3 ug w rozumieniu art. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęęęę i zbiorowym odprowadzaniu i zbiorowym odprowadzaniu i zbiorowym odprowadzaniu i zbiorowym odprowadzaniu śśśściekciekciekciekóóóów (Dz. U. z 2015 r.poz. w (Dz. U. z 2015 r.poz. w (Dz. U. z 2015 r.poz. w (Dz. U. z 2015 r.poz. 
139 i 1893) 139 i 1893) 139 i 1893) 139 i 1893) –––– 4 punkty, 4 punkty, 4 punkty, 4 punkty, 

b) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w ktb) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w ktb) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w ktb) realizacja operacji jest planowana na obszarze gminy, w któóóórej wystrej wystrej wystrej wystęęęępuje przynajmniej jedna z form ochrony przyrody, o ktpuje przynajmniej jedna z form ochrony przyrody, o ktpuje przynajmniej jedna z form ochrony przyrody, o ktpuje przynajmniej jedna z form ochrony przyrody, o któóóórych rych rych rych 
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronimowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronimowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronimowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z e przyrody (Dz. U.z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z e przyrody (Dz. U.z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z e przyrody (Dz. U.z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 
2016 r. poz. 422), zwanej dalej 2016 r. poz. 422), zwanej dalej 2016 r. poz. 422), zwanej dalej 2016 r. poz. 422), zwanej dalej „„„„ustawustawustawustawąąąą o ochronie przyrodyo ochronie przyrodyo ochronie przyrodyo ochronie przyrody””””, albo strefa ochronna granicz, albo strefa ochronna granicz, albo strefa ochronna granicz, albo strefa ochronna granicząąąąca z formca z formca z formca z formąąąą ochrony przyrody: ochrony przyrody: ochrony przyrody: ochrony przyrody: 

� –––– park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody –––– 4 punkty 4 punkty 4 punkty 4 punkty albo albo albo albo 
� –––– otulina parku narodowego, otulina parku krajobrazowego, otulinaotulina parku narodowego, otulina parku krajobrazowego, otulinaotulina parku narodowego, otulina parku krajobrazowego, otulinaotulina parku narodowego, otulina parku krajobrazowego, otulina rezerwatu przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar rezerwatu przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar rezerwatu przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar rezerwatu przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar 

Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 –––– 2 punkty, 2 punkty, 2 punkty, 2 punkty, 

c) wyrac) wyrac) wyrac) wyraŜŜŜŜony w % iloraz liczby mieszkaony w % iloraz liczby mieszkaony w % iloraz liczby mieszkaony w % iloraz liczby mieszkańńńńccccóóóów w miejscowow w miejscowow w miejscowow w miejscowośśśści, w ktci, w ktci, w ktci, w któóóórej jest planowana realizacja operacji, i rej jest planowana realizacja operacji, i rej jest planowana realizacja operacji, i rej jest planowana realizacja operacji, i śśśśredniej wojewredniej wojewredniej wojewredniej wojewóóóódzkiej dzkiej dzkiej dzkiej 
liczby mieszkaliczby mieszkaliczby mieszkaliczby mieszkańńńńccccóóóów, z wyw, z wyw, z wyw, z wyłąłąłąłączeniem miejscowoczeniem miejscowoczeniem miejscowoczeniem miejscowośśśści liczci liczci liczci licząąąących powycych powycych powycych powyŜŜŜŜej 5000 mieszkaej 5000 mieszkaej 5000 mieszkaej 5000 mieszkańńńńccccóóóów, wedw, wedw, wedw, wedłłłług danych GUS, wynosi: ug danych GUS, wynosi: ug danych GUS, wynosi: ug danych GUS, wynosi: 

� – powyŜej 100% – 4 punkty, 
� – powyŜej 75% i nie więcej niŜ 100% – 3 punkty, 
� – powyŜej 50% i nie więcej niŜ 75% – 2 punkty, 
� –––– powypowypowypowyŜŜŜŜej 25% i nie wiej 25% i nie wiej 25% i nie wiej 25% i nie więęęęcej nicej nicej nicej niŜŜŜŜ 50% 50% 50% 50% –––– 1 punkt; 1 punkt; 1 punkt; 1 punkt; 

Średnia wojewódzka liczba mieszkańców, z wyłączeniem miejscowości liczących powyŜej 5 000 mieszkańców, według danych GUS: 
406 mieszka406 mieszka406 mieszka406 mieszkańńńńccccóóóów. w. w. w. 



DwadzieDwadzieDwadzieDwadzieśśśścia siedem nowych lamp ocia siedem nowych lamp ocia siedem nowych lamp ocia siedem nowych lamp ośśśświetlenia wietlenia wietlenia wietlenia ulicznego.ulicznego.ulicznego.ulicznego.

Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy wielokrotnie zgłaszają
problem niedoświetlonych od wielu lat terenów swoich wsi. 
W przyszłym roku na terenie Gminy Męcinka powstanie 
kolejnych siedemdziesiąt lamp oświetlenia ulicznego. 

Inwestycja realizowana przez Tauron Dystrybucja S.A. jest 
wynikiem podjętych działań w tym zakresie.



� Dnia 30 listopada 2016 r. podpisanie aktu notarialnego na 
sprzedaŜ lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku 110, połoŜonego w 
obrębie wsi Męcinka na rzecz najemcy za kwotę 11111111 860,00 860,00 860,00 860,00 zzzzłłłł. . . . 

� Dnia 2 grudnia 2016 r. podpisanie aktu notarialnego na sprzedaŜ
nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 136/12  o pow. 
0,1003 ha, połoŜonej w obrębie wsi Słup za kwotę 47474747 672,00 z672,00 z672,00 z672,00 złłłł
+VAT.

� Dnia 28 grudnia 2016r. podpisanie aktu notarialnego na sprzedaŜ
nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 184/19 o pow. 
0,1206 ha, połoŜonej w obrębie wsi Nowa Męcinka za kwotę
52 52 52 52 041,00 z041,00 z041,00 z041,00 złłłł +VAT.



� 23 grudnia23 grudnia23 grudnia23 grudnia

Rokowania w sprawie sprzedaRokowania w sprawie sprzedaRokowania w sprawie sprzedaRokowania w sprawie sprzedaŜŜŜŜy nieruchomoy nieruchomoy nieruchomoy nieruchomośśśści zabudowanej ci zabudowanej ci zabudowanej ci zabudowanej ----
budynku po bybudynku po bybudynku po bybudynku po byłłłłej szkole w Piotrowicach.ej szkole w Piotrowicach.ej szkole w Piotrowicach.ej szkole w Piotrowicach.

Do rokowań przystąpił podmiot prywatny. ZłoŜył ofertę w 
wysokości 151 201 zł.

W 2017 r. podpisany zostanie akt notarialny. 

Od kilku lat ogłaszane były przetargi na sprzedaŜ
przedmiotowego obiektu – bezskuteczne. 



� Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Męcinka – II przetarg ogłoszony 
30.11.2016r., rozstrzygnięty 16.12.2016r.

� Dowozy dzieci do szkół i przedszkoli, I przetarg ogłoszony 25.11.2016r. –
uniewaŜniony, II przetarg ogłoszony 14.12.2016 r.

� Budowa drogi i chodnika w Sichowie (pozyskana dotacja unijna z PROW 
2014 – 2020 w wysokości 2 294 829 zł) – przetarg ogłoszono 20.12.2016r.



Inne dziaInne dziaInne dziaInne działłłłania w zakresie rozwoju spoania w zakresie rozwoju spoania w zakresie rozwoju spoania w zakresie rozwoju społłłłecznego, ecznego, ecznego, ecznego, 
gospodarczego, kulturowego i edukacyjnego gospodarczego, kulturowego i edukacyjnego gospodarczego, kulturowego i edukacyjnego gospodarczego, kulturowego i edukacyjnego 

Gminy MGminy MGminy MGminy Męęęęcinka.cinka.cinka.cinka.



� 25 listopada25 listopada25 listopada25 listopada

Obchody 70 lecia Szkoły Podstawowej w Męcince





� 25 listopada25 listopada25 listopada25 listopada
Spotkanie z rodzicami uczniów i uczniami, którzy zgłosili się do 

udziału w zajęciach sportowych z piłki noŜnej 
dofinansowanych z Ministerstwa Sportu oraz budŜetu Gminy 
Męcinka. 



� 29 listopada29 listopada29 listopada29 listopada

Spotkanie z Dyrektorem Departamentu RPO Zbigniewem Spotkanie z Dyrektorem Departamentu RPO Zbigniewem Spotkanie z Dyrektorem Departamentu RPO Zbigniewem Spotkanie z Dyrektorem Departamentu RPO Zbigniewem 
Dynakiem w UrzDynakiem w UrzDynakiem w UrzDynakiem w Urzęęęędzie Gminy w Mdzie Gminy w Mdzie Gminy w Mdzie Gminy w Męęęęcince w sprawie dziacince w sprawie dziacince w sprawie dziacince w sprawie działłłłaaaańńńń
podjpodjpodjpodjęęęętych przez Gmintych przez Gmintych przez Gmintych przez Gminęęęę Jawor uniemoJawor uniemoJawor uniemoJawor uniemoŜŜŜŜliwiajliwiajliwiajliwiająąąących uzbrojenie cych uzbrojenie cych uzbrojenie cych uzbrojenie 
terenterenterenterenóóóów DSAG S3 Jawor lew DSAG S3 Jawor lew DSAG S3 Jawor lew DSAG S3 Jawor leŜąŜąŜąŜących na terenie Gminy Mcych na terenie Gminy Mcych na terenie Gminy Mcych na terenie Gminy Męęęęcinka.cinka.cinka.cinka.



� 29 listopada29 listopada29 listopada29 listopada
Podsumowanie akcji „Październik i listopad miesiącami 

seniorów w Gminie Męcinka” – występ przedszkolaków z 
przedszkoli gminnych w Męcince i Piotrowicach oraz 
spotkanie z seniorami, rodzicami dzieci i nauczycielami.





� 29 listopada29 listopada29 listopada29 listopada

Spotkanie z Prezesem KSS Bartnica Jakubem Madejem w 
sprawie funkcjonowania kopalni surowców skalnych w 
Męcince oraz planów rozwojowych firmy.



� 1 grudnia1 grudnia1 grudnia1 grudnia
Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w sprawach 

rozwoju Gminy Męcinka. 

� 2 grudnia2 grudnia2 grudnia2 grudnia
Spotkanie z górnikami firmy COLAS Winna Góra, Piotrowice.



� 3 grudnia (sobota)3 grudnia (sobota)3 grudnia (sobota)3 grudnia (sobota)
Spotkanie z rodzicami i dziećmi z okazji „Mikołajek” w Męcince.



� 3 grudnia (niedziela)3 grudnia (niedziela)3 grudnia (niedziela)3 grudnia (niedziela)
Spotkanie z górnikami i ich rodzinami w Sichowie.



� 3 grudnia (niedziela)3 grudnia (niedziela)3 grudnia (niedziela)3 grudnia (niedziela)
Spotkanie z rodzicami i dziećmi z okazji „Mikołajek”

w Piotrowicach, Chroślicach i Słupie....



� 5 grudnia5 grudnia5 grudnia5 grudnia

Spotkanie z przedstawicielkami zespołu Rusałki spod 
Czartowskiej Skałki tj. p. Jolantą Dubińską, p. Jolantą Ornatek
oraz p. Barbarą Brzuszek.



� 5 grudnia5 grudnia5 grudnia5 grudnia

- Udział w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Męcinka i 
przedstawienie projektu budŜetu gminy na 2017 r.

- Udział w Komisji Rolnictwa Rady Gminy Męcinka i 
przedstawienie projektu budŜetu gminy na 2017 r.



� 5 grudnia5 grudnia5 grudnia5 grudnia

Spotkanie z Burmistrzem Gminy Wleń Arturem Zychem w 
sprawie wspólnych problemów Gminy Męcinka i Gminy Wleń
dotyczących klęski suszy i ograniczonych środków 
finansowych na budowę wodociągów, a takŜe problemów 
rozwojowych gmin w związku z obszarem Natura 2000.



� 5 grudnia5 grudnia5 grudnia5 grudnia
Spotkanie z rodzicami przedszkolaków, przedszkolakami i 

nauczycielkami przedszkola w Męcince podczas wieczoru 
mikołajkowego w tym przedszkolu.





� 6 grudnia6 grudnia6 grudnia6 grudnia
Spotkanie z przedszkolakami w Męcince, Piotrowicach oraz 

uczniami klas I – III szkół podstawowych w Męcince i 
Piotrowicach z okazji „Mikołajek”. 

Paczki mikołajkowe dla dzieci przedszkoli i szkół sfinansowane 
zostały z budŜetu Gminy Męcinka.



� 6 grudnia6 grudnia6 grudnia6 grudnia
- Udział w Komisji BudŜetowej Rady Gminy Męcinka i przedstawienie propozycji 

budŜetu Gminy Męcinka na 2017r.

- Zorganizowanie dla mieszkańców Małuszowa warsztatów w celu utworzenia 
Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Małuszów. Inicjatorem zorganizowania 
warsztatów było Stowarzyszenie „Nasz Małuszów”. Warsztaty prowadzi 
certyfikowany moderator z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.



� 7 grudnia7 grudnia7 grudnia7 grudnia

Spotkanie z Sołtysem Chełmca p. Ewą Kuc w sprawie prac 
koniecznych do wykonania w sołectwie Chełmiec.



� 7 grudnia7 grudnia7 grudnia7 grudnia

Podpisanie umowy dotacji w WojewPodpisanie umowy dotacji w WojewPodpisanie umowy dotacji w WojewPodpisanie umowy dotacji w Wojewóóóódzkim Funduszu Ochrony dzkim Funduszu Ochrony dzkim Funduszu Ochrony dzkim Funduszu Ochrony ŚŚŚŚrodowiska i rodowiska i rodowiska i rodowiska i 
Gospodarki Wodnej we WrocGospodarki Wodnej we WrocGospodarki Wodnej we WrocGospodarki Wodnej we Wrocłłłławiu Oddziaawiu Oddziaawiu Oddziaawiu Oddziałłłł w Legnicy na budoww Legnicy na budoww Legnicy na budoww Legnicy na budowęęęę kanalizacji kanalizacji kanalizacji kanalizacji 
sanitarnej do Gminnej Strefy Aktywnosanitarnej do Gminnej Strefy Aktywnosanitarnej do Gminnej Strefy Aktywnosanitarnej do Gminnej Strefy Aktywnośśśści Gospodarczej w Piotrowicach.ci Gospodarczej w Piotrowicach.ci Gospodarczej w Piotrowicach.ci Gospodarczej w Piotrowicach.

Dotacja w wysokości 19 700 zł.

Podpisanie umowy poPodpisanie umowy poPodpisanie umowy poPodpisanie umowy poŜŜŜŜyczki w Wojewyczki w Wojewyczki w Wojewyczki w Wojewóóóódzkim Funduszu Ochrony dzkim Funduszu Ochrony dzkim Funduszu Ochrony dzkim Funduszu Ochrony ŚŚŚŚrodowiska i rodowiska i rodowiska i rodowiska i 
Gospodarki Wodnej we WrocGospodarki Wodnej we WrocGospodarki Wodnej we WrocGospodarki Wodnej we Wrocłłłławiu Oddziaawiu Oddziaawiu Oddziaawiu Oddziałłłł w w w w na budowna budowna budowna budowęęęę kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej 
do Gminnej Strefy Aktywnodo Gminnej Strefy Aktywnodo Gminnej Strefy Aktywnodo Gminnej Strefy Aktywnośśśści Gospodarczej w Piotrowicach.ci Gospodarczej w Piotrowicach.ci Gospodarczej w Piotrowicach.ci Gospodarczej w Piotrowicach.

PoŜyczka w wysokości 19 700 zł.

CaCaCaCałłłła wartoa wartoa wartoa wartośćśćśćść zadania 79 000 zzadania 79 000 zzadania 79 000 zzadania 79 000 złłłł netto.netto.netto.netto.



� 8 8 8 8 –––– 9 grudnia9 grudnia9 grudnia9 grudnia
Spotkanie wraz z wójtami i burmistrzami gmin Stoszowice, Stara 

Kamienica, Wleń, Mirsk, Bolków, Mirsk, Leśna, Lubomierz, Kłodzko 
z wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie występującej w 
gminach klęski suszy i ograniczonych środków pomocowych na 
budowę wodociągów.



� 10 grudnia10 grudnia10 grudnia10 grudnia
Spotkanie z mieszkańcami Pomocnego podczas „Mikołajek”.



� 11 grudnia11 grudnia11 grudnia11 grudnia

- Spotkanie z przedstawicielami gmin będących członkami 
Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie oraz 
mieszkańcami Gminy Męcinka podczas Kaczawskiego 
Jarmarku BoŜonarodzeniowego w Krotoszycach.

- Spotkanie z mieszkańcami Sichowa i Muchowa podczas 
„Mikołajek”.





� 13 grudnia13 grudnia13 grudnia13 grudnia

- Spotkanie z Kierowniczką Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach 
Agnieszką Tabiszewską w sprawie słuŜby zdrowia w Gminie Męcinka.

- Spotkanie z Prezesem PKS Kamienna Góra Edwardem Kaczorem w 
sprawie realizowanych dowozów dzieci do szkół w Gminie Męcinka. 

- Udział w zebraniu wiejskim w Chełmcu w celu przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających do rady sołeckiej. Z powodu braku wymaganego quorum 
wybory się nie odbyły. Podczas spotkania z mieszkańcami poruszono 
sprawy inwestycyjne i gospodarcze sołectwa. 



� 14 grudnia14 grudnia14 grudnia14 grudnia
Spotkanie z przedszkolakami i nauczycielkami
z gminnych przedszkoli podczas ubierania 
choinki w Urzędzie Gminy Męcinka.





� 14 grudnia14 grudnia14 grudnia14 grudnia

Spotkanie z Zarządem Gminnym Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych Gminy Męcinka w sprawie funkcjonowania 
zabezpieczenia przeciwpoŜarowego na terenie gminy oraz 
planów rozwojowych samorządu Gminy Męcinka w zakresie 
bezpieczeństwa.



� 15 grudnia15 grudnia15 grudnia15 grudnia

Spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa w 
sprawie potencjalnej gazyfikacji Gminy Męcinka. 



� 16 grudnia16 grudnia16 grudnia16 grudnia
Spotkanie z przedszkolakami i nauczycielkami Niepublicznego 

Przedszkola „Słoneczko” w Pomocnem podczas warsztatów 
kulinarnych.



� 16 grudnia16 grudnia16 grudnia16 grudnia

- Spotkanie z przedstawicielami Klubu Sportowego „Bazalt”
Piotrowice z okazji uroczystego otwarcia siłowni zewnętrznej 
w Piotrowicach przy boisku sportowym.

- Spotkanie z nauczycielami Zespołu Szkół w Męcince podczas 
uroczystości wigilijnej.



� 16 grudnia16 grudnia16 grudnia16 grudnia
Organizacja „Mikołajkowego turnieju rodzice kontra dzieci”

w Męcince. 





� 17 grudnia17 grudnia17 grudnia17 grudnia

Spotkanie z mieszkańcami Chełmca podczas „Mikołajek” oraz 
mieszkańcami Słupa podczas „Opłatka sołeckiego”.



� 18 grudnia (niedziela)18 grudnia (niedziela)18 grudnia (niedziela)18 grudnia (niedziela)
Organizacja III Gminnej Wigilii Mieszkańców w Męcince







� 19 grudnia19 grudnia19 grudnia19 grudnia
Udział w akcji „Czytanie bajek” w przedszkolu gminnym w 

Męcince.





� 21 grudnia 21 grudnia 21 grudnia 21 grudnia 
Podpisanie umowy z firmPodpisanie umowy z firmPodpisanie umowy z firmPodpisanie umowy z firmąąąą Remondis na odbiRemondis na odbiRemondis na odbiRemondis na odbióóóór odpadr odpadr odpadr odpadóóóów w w w 

komunalnych w Gminie Mkomunalnych w Gminie Mkomunalnych w Gminie Mkomunalnych w Gminie Męęęęcinka.cinka.cinka.cinka.

I przetarg dotyczI przetarg dotyczI przetarg dotyczI przetarg dotycząąąący odbioru odpadcy odbioru odpadcy odbioru odpadcy odbioru odpadóóóów odbyw odbyw odbyw odbyłłłł sisisisięęęę 28 listopada 2016r.28 listopada 2016r.28 listopada 2016r.28 listopada 2016r.
ZłoŜone oferty:
1. REMONDIS Legnica Sp. z o.o.  852 444 zł brutto
2.Przedsiębiorstwo Usługowo – produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. Jawor 918 550 zł
Oferta z najniOferta z najniOferta z najniOferta z najniŜŜŜŜszszszsząąąą cencencencenąąąą znaczznaczznaczznacząąąąco przewyco przewyco przewyco przewyŜŜŜŜszyszyszyszyłłłła kwota kwota kwota kwotęęęę, kt, kt, kt, któóóórrrrąąąą Gmina MGmina MGmina MGmina Męęęęcinka zamierzacinka zamierzacinka zamierzacinka zamierzałłłła przeznaczya przeznaczya przeznaczya przeznaczyćććć na na na na 

sfinansowanie zamsfinansowanie zamsfinansowanie zamsfinansowanie zamóóóówienia. W zwiwienia. W zwiwienia. W zwiwienia. W zwiąąąązku z tym przetarg zostazku z tym przetarg zostazku z tym przetarg zostazku z tym przetarg zostałłłł uniewauniewauniewauniewaŜŜŜŜniony.niony.niony.niony.

II przetarg dotyczII przetarg dotyczII przetarg dotyczII przetarg dotycząąąący odbioru odpadcy odbioru odpadcy odbioru odpadcy odbioru odpadóóóów odbyw odbyw odbyw odbyłłłł sisisisięęęę 8 grudnia 2016 r.8 grudnia 2016 r.8 grudnia 2016 r.8 grudnia 2016 r.
ZłoŜone oferty:
1. REMONDIS REMONDIS REMONDIS REMONDIS Legnica Sp. z o.o.  Legnica Sp. z o.o.  Legnica Sp. z o.o.  Legnica Sp. z o.o.  678 485,00 z678 485,00 z678 485,00 z678 485,00 złłłł brutto brutto brutto brutto –––– oferta o najnioferta o najnioferta o najnioferta o najniŜŜŜŜszej cenieszej cenieszej cenieszej cenie
2. P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o. Wrocław O. Nysa 761 670 zł brutto
3. Przedsiębiorstwo Usługowo – produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. Jawor 860 260 zł brutto 

Nie bNie bNie bNie bęęęędzie podwydzie podwydzie podwydzie podwyŜŜŜŜek za odbiek za odbiek za odbiek za odbióóóór r r r śśśśmieci w Gminie Mmieci w Gminie Mmieci w Gminie Mmieci w Gminie Męęęęcinka !cinka !cinka !cinka !



� 21 grudnia21 grudnia21 grudnia21 grudnia
Spotkanie z rodzicami przedszkolaków, przedszkolakami oraz 

nauczycielkami przedszkola gminnego w Piotrowicach 
podczas Jasełek BoŜonarodzeniowych w Męcince.









� 22 grudnia22 grudnia22 grudnia22 grudnia

Spotkanie z Gminnym Kołem Pszczelarskim w Męcince. 



� 24 grudnia – Wigilia
UdziaUdziaUdziaUdziałłłł w usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnej w Chrow usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnej w Chrow usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnej w Chrow usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnej w Chrośśśślicach.licach.licach.licach.









ZARZĄDZENIA



Zarządzenie nr 71/2016
w sprawie ustalenia minimalnych 
stawek czynszu za dzierŜawę
gruntów stanowiących przedmiot 
własności Gminy Męcinka 
wykorzystywanych na cele 
rolnicze.









Zarządzenie nr 75/2016 
w sprawie zmiany regulaminu 
udzielania zamówień
publicznych.



Zarządzenie nr 76/2016
w sprawie wprowadzenia centralnego 
rejestru umów i porozumień Urzędu 
Gminy Męcinka finansowanych ze 
środków budŜetowych, których stroną jest 
Gmina Męcinka oraz zasad rejestrowania 
tych dokumentów.



Zarządzenie nr 77/2016
w sprawie zmiany budŜetu gminy Męcinka 
na 2016 r.



Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka


