Informacja z działalności
Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego
za okres od 31 stycznia 2020r. do 28 lutego 2020r.

Podpisanie umowy dotacji w kwocie

na realizację projektu dotyczącego wymiany źródeł ciepła u mieszkańców
Gminy Męcinka

• Samorząd Gminy Męcinka samodzielnie wystąpił o środki finansowe do programu unijnego i otrzymał największe
wsparcie spośród gmin powiatu jaworskiego.
• Nabór chętnych osób do wymiany źródeł ciepła zostanie przez Gminę Męcinka ogłoszony w pierwszym lub drugim
kwartale bieżącego roku i przeprowadzony zostanie zgodnie z wymogami określonymi w programie unijnym i
projekcie.
• Mieszkańcy Gminy Męcinka będą mogli otrzymać wsparcie aż do 85% kosztów kwalifikowalnych wymiany źródła
ciepła.
• Obecnie trwają prace zespołu projektowego nad organizacją i realizacją projektu.

Przygotowania do realizacji inwestycji na terenie Gminy Męcinka w 2020r.
• Odbudowa drogi powiatowej w Piotrowicach – trwają uzgodnienia treści porozumienia pomiędzy Gminą
Męcinka i powiatem jaworskim w zakresie realizacji inwestycji.
• Odbudowa drogi powiatowej Piotrowice – Męcinka – trwają uzgodnienia treści porozumienia pomiędzy
Gminą Męcinka i powiatem jaworskim w zakresie realizacji inwestycji.
• Budowa nowoczesnego rodzinnego placu zabaw (OSA) w Piotrowicach – otrzymano informację o braku
finansowania na przedmiotowe inwestycje z budżetu rządu. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków
własnych Gminy Męcinka. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji w celu realizacji inwestycji.
• Budowa nowoczesnego rodzinnego placu zabaw (OSA) w Małuszowie – otrzymano informację o braku
finansowania na przedmiotowe inwestycje z budżetu rządu. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków
własnych Gminy Męcinka. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji w celu realizacji inwestycji.
• Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach – trwa procedury uzyskania pozwolenia na budowę na
realizację inwestycji.

Przygotowania do realizacji inwestycji na terenie Gminy Męcinka w 2020r.
• Uzbrojenie terenów gminnych pod budownictwo – obecnie trwają prace projektowe związane z realizacją
zadania.

• Budowa chodnika w Sichowie przy drodze wojewódzkiej – trwają uzgodnienia z właścicielami terenu
przyległego do drogi wojewódzkiej w celu wykonania newralgicznego odcinka chodnika dotyczącego zakrętu
drogi.
• Odbudowa drogi gminnej w Męcince – trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.
• Rekultywacja składowiska odpadów w Muchowie – trwa realizacja inwestycji.

• Budowa świetlicy wiejskiej w Myślinowie – trwa procedura pozyskania terenu od KOWR, wykonywana jest
analiza koncepcji projektowych budynku.

• Trwają prace niwelacyjne terenu publicznego w Piotrowicach w celu zagospodarowania
działki na cele społeczne.

Stan działki przejętej od
KOWR

Działka po zrealizowaniu przez Gminę I etapu prac porządkowych
i niwelacji terenu.

• Prace koncepcyjne związane z rewitalizacją zabytkowych parków w Sichowie i Chełmcu
w celu złożenia wniosku o dotacją w ramach ogłoszonych naborów do Funduszy
Norweskich.

Koncepcja parku w Sichowie

Koncepcja parku w Chełmcu

• Spotkanie z przedstawicielem firmy Dino w sprawie przebudowy wjazdu na drogę gminną
i odtworzenia wjazdu na osiedle z drogi powiatowej w Nowej Męcince.
• Spotkanie z dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bolkowie w sprawie współpracy Gminy
Męcinka i Gminy Bolków w dziedzinie kultury.
• Spotkanie z mieszkańcami Przybyłowic podczas jubileuszu 100. urodzin mieszkanki tego
sołectwa.
• Spotkanie z przedstawicielem firmy Elfeco w sprawie planów inwestycyjnych firmy w
obrębie zbiornika wodnego Słup.
• Spotkanie z Burmistrzem Jawora Emilianem Berą oraz organizatorami wyścigu kolarskiego
CCC Tour Grody Piastowskie i Jaworska Pajda Chleba w sprawie wspólnej organizacji tego
wydarzenia sportowego, które odbywać się będzie również na terenie Gminy Męcinka.

• Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Jaworze w sprawie poprawy poziomu
bezpieczeństwa na terenie Gminy Męcinka.

• Spotkanie z prezesem KSS Bartnica w sprawie obszaru terenu górniczego i Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Męcinka.
• Spotkanie z przedsiębiorcą transportowym w sprawie obowiązujących podatków od
środków transportu na terenie Gminy Męcinka oraz planów rozwojowych firmy.
• Udział w spotkaniu spółki Sanikom w sprawie gospodarki odpadami.
• Spotkanie z projektantami wykonującymi dokumentację techniczną rewitalizacji parków
w Chełmcu i Sichowie.
• Prace nad przygotowaniem gminnych wydarzeń społeczno – kulturalnych w 2020 r.:
Rzepakowa Dycha, Gminny Dzień Dziecka, Turniej Lata o Puchar Wójta oraz Festiwal
Plonów – Dożynki Gminne.

• Organizacja Komisji Stałych Rady Gminy Męcinka.
• Spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Męcinka oraz komendantem
Gminnym OSP na temat sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w Europie.

• Spotkanie z piłkarzami drużyny dziecięcej KS Bazalt Piotrowice podczas wyjazdu na
międzynarodowy turniej Podhale CUP do Zakopanego. Transport oraz stroje piłkarzy
sfinansowane zostały z budżetu Gminy Męcinka.

Spotkanie z przedstawicielami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INWEST PARK
w celu podjęcia działań zmierzających do pozyskania na teren Gminy Męcinka
inwestorów.
• Podczas spotkania przedstawiono tereny inwestycyjne w Gminie Męcinka, które powstały w
wyniku zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz tereny
przygotowywane do zmiany na cele inwestycyjne.
• Omówiono sposoby promocji terenów przez INWEST PARK w Wałbrzychu oraz Gminę Męcinka.
• Omówiono formy wsparcia dostępne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Męcinka wraz z
zaplanowaniem spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców.

Strefa inwestycyjna
Małuszów

Gminna Strefa Inwestycyjna
Nowa Męcinka

Strefa inwestycyjna
Małuszów

Gminna Strefa Inwestycyjna
Nowa Męcinka

• Prace nad koncepcją utworzenia terenów inwestycyjnych na działce po byłej żwirowni
w Nowej Męcince – przygotowano projekt rekultywacji terenu oraz uzyskano decyzję
na rekultywację terenu na cele przemysłowe.

• Spotkanie z mieszkańcami gminy oraz członkami i sympatykami Gminnego Klubu
Żeglarskiego „Cysterska Brać” podczas uroczystości związanej z rocznicą 3 - lecia
istnienia klubu.

• Spotkanie z uczniami szkoły w Męcince na temat rozwoju przedsiębiorczości na
terenie Gminy Męcinka.

• Sfinansowanie ze środków budżetu gminy ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej
Gminy Męcinka.

• Rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego dla seniorów w Gminie Męcinka.
Do projektu zgłosiło się 50 mieszkańców Gminy Męcinka
Szkolenie prowadzone jest w Męcince. Uczestnicy otrzymają ponadto zwrot kosztów dojazdu,
tablet na własność, natomiast każda z grup dodatkowo po 1000 zł na wspólną integrację (np.
wyjazd do kina, teatru, wyjście do restauracji).
Projekt koordynowany jest przez GOPS w Męcince.

• Realizacja programu Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Gminy
Męcinka na 2020r.
Wsparcie uzyskały osoby, które zakwalifikowane zostały na podstawie kryteriów
ustawowych.
Wydano 5 ton żywności (5 kolejnych ton wydanych zostanie w marcu 2020r.).
Program koordynuje GOPS w Męcince.
Żywność pozyskano z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

• Spotkanie z Marszałek Sejmu RP panię Elżbietą Witek oraz udział w
zebraniu sprawozdawczym OSP Męcinka.

FILM

Zarządzenia
•

Zarządzenie nr 3 w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru na obszarze Gminy Męcinka.

•

Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze na wieloosobowe stanowisko ds.. Społecznych i
rolnictwa Urzędu Gminy Męcinka.

•

Zarządzenie nr 5 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania
opłaty za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form specjalności kształcenia nauczycieli , na które dofinansowanie jest przyznawane w
2020 roku.

•

Zarządzenie nr 6 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

•

Zarządzenie nr 7 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

•

Zarządzenie nr 8 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Męcinka z dnia 31 stycznia 2020 r.

•

Zarządzenie nr 9 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka.

•

Zarządzenie nr 10 w sprawie zmiany w regulaminie wynagrodzeń w Urzędzie Gminy Męcinka.

Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski, Wójt Gminy Męcinka

