
Informacja z działalności 
Wójta Gminy Męcinka

Mirosława Brzozowskiego

Za okres od 29.09. do 25.10.2016 r.



 4 lipca 2015 r. Rada Gminy Męcinka na wniosek wójta podczas nadzwyczajnej sesji 
rady gminy podjęła uchwałę o utworzeniu na terenie Gminy Męcinka Dolnośląskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej oraz w sprawie objęcia terenów położonych na terenie 
Gminy Męcinka Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

 We wrześniu 2015 r. Wójt Gminy Męcinka podpisuje wraz z przedstawicielami 
Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 
Województwa Dolnośląskiego, Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Powiatu 
Jaworskiego i Gminy Jawor Porozumienie dotyczące zasad współpracy          i 
uczestnictwa w projekcie DSAG S3 Jawor – Męcinka. 

  13 października 2016r. Rząd RP wraz z przedstawicielami Mercedes – Benz podpisali 
umowę o lokalizacji tego niemieckiego koncernu właśnie w naszej Strefie. 

Mercedes 
w Dolnośląskiej Strefie Aktywności 
Gospodarczej S3 Jawor - Męcinka



REALIZACJA INWESTYCJI 
Październik 2016 r.



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

Z budżetu Gminy Męcinka przeznaczono na to zadanie 37 994,40 zł. Na wykonanie przedsięwzięcia 
pozyskano także dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 30 000 zł.

Pozyskane dotacje, pozyskana pomoc rzeczowa i 
realizowane inwestycje

Sala przed remontem Sala po remoncie



Budowa drogi w Piotrowicach ( I etap )
– poprawa warunków dojazdu do osiedla domków jednorodzinnych oraz do 
gruntów rolnych w tym sołectwie. 

Inwestycję zrealizowano dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w wysokości 84 000 zł. 

Realizacja inwestycji

Droga po zakończeniu realizacji I 
etapu.

Droga przed realizacją inwestycji.



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.



Wykonanie ogrodzenia boiska i piłkochwytów w Małuszowie
– poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z obiektu 
sportowego oraz uczestników imprez lokalnych.

Inwestycję zrealizowano za kwotę 9 471,00 zł pochodzącą z funduszu sołeckiego 
i budżetu obywatelskiego Gminy Męcinka. 

Realizacja inwestycji



Zakończenie przebudowy drogi Bogaczów – Pomocne
– poprawa komunikacji terenów górskich gminy ze szkołą, przedszkolem, ośrodkiem 
zdrowia, Urzędem Gminy i biblioteką w Męcince.

Inwestycja zrealizowana została na wniosek Wójta Gminy Męcinka przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, 
a sfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA w wysokości 1 029 680 zł, a także 
Gminy Męcinka i Nadleśnictwa Jawor. 

Droga przed przebudową. Droga po przebudowie.



„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do 
działek budowlanych w Nowej Męcince.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń 
Wodnych i Melioracyjnych ”Meliobud” Sp. o.o., Nowogrodziec
 Kwota: 99 999,00 zł brutto
 Termin zakończenia: 15 grudnia 2016r.



Wyłoniono wykonawcę na remont chodnika w m. 
Piotrowice przy drodze pow. 2806 w gminie Męcinka.

 Wykonawca: Usługi Ziemne  Brukarstwo Sebastian Górski 
Jawor

 Kwota: 40 000zł brutto
 Termin zakończenia: 30 listopada  2016r.



Budowa siei kanalizacji sanitarnej do strefy 
aktywności gospodarczej w Nowej Męcince

 1) Wykonawca: PBSiM w Legnicy
 2) Kwota: 97 170 zł brutto
 3) Termin zakończenia: 30 listopada  2016r.



  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).

  Budowa wiaty rekreacyjnej w Słupie.

  Budowa wiaty rekreacyjnej w Chełmcu. 

  Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy w Sichówku. 

Przygotowywanie inwestycji



 Gotowy jest projekt budowlany i kosztorysy inwestorskie.
 Opracowano deklaracje przystąpienia mieszkańców do 

budowy przyłączy wodociągowych.
 Przeprowadzono informacyjne zebrania wiejskie 
 w Stanisławowie (24.10.2016r. – obecność 18 osób) i 

Myślinowie (25.10.2016r. – obecność 34 osoby), podczas 
których przekazano mieszkańcom wyżej wymienione 
deklaracje. 

Przygotowywanie wniosków o dotację na budowę wodociągu 
w Stanisławowie i Myślinowie 

w ramach unijnego naboru PROW 2014-2020.



  29 września 
Spotkanie z mieszkańcami podczas zebrania wiejskiego w Chroślicach.
Spotkanie z mieszkańcami podczas zebrania wiejskiego w Męcince.

  30 września
Spotkanie z mieszkańcami podczas zebrania wiejskiego w Słupie. 



  1 października
Ogłoszenie akcji 
„Październik i listopad miesiącami 
seniorów w Gminie Męcinka”



  3 października
Spotkanie z p. Jowitą Martyniak – Lech Prezesem Banku 
Spółdzielczego w Jaworze w sprawie budowy windy dla 
osób niepełnosprawnych do Urzędu Gminy w Męcince w 
ramach współpracy z Gminą Męcinka oraz bankomatu.

Otrzymałem informację, że jest zgoda zarządu BS Jawor na 
realizację tych inwestycji, które zostaną zrealizowane 
w I półroczu 2017r. 
Gmina w ten sposób zaoszczędzi ok. 50 000 zł. 



  3 października
Spotkanie z zarządem Klubu Żeglarskiego „Cysterska 
Brać”            w Męcince w celu omówienia działalności 
i potrzeb klubu.





  7 października
Udział w Gali wręczania Nominacji do Dolnośląskiego 
Klucza Sukcesu we Wrocławiu dla Pielgrzymki na Kalwarię 
w Męcince.



 9 października
Podziękowanie mieszkańcom Gminy Męcinka za 
zaangażowanie w organizację Kalwarii w Męcince.
Podczas uroczystości wręczono pisemne podziękowania blisko 
100 osobom.



  12 października
Spotkanie z sołtysami, radnymi Gminy Męcinka i 
dyrektorkami szkół Gminy Męcinka w sprawie ustalenia 
kalendarza imprez w Gminie Męcinka na 2017r.



  14 października 
Spotkanie z nauczycielami szkoły w Piotrowicach oraz 
szkoły 
w Męcince z okazji Dnia Edukacji Narodowej.



  15 października 
Organizacja zawodów strzeleckich o Puchar Wójta Gminy 
Męcinka. Turniej przygotowany został we współpracy z 
radnym Januszem Wasilukiem oraz Jednostką Poszukiwawczo 
– Ratowniczą „Baryt” w Złotoryi. 
Impreza sfinansowana została z budżetu Gminy Męcinka.



  15 października
Współorganizacja Gali Kresowej w Męcince, której 
głównym organizatorem jest Stowarzyszenie 
„Krajobrazy” oraz Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego Tadeusz Samborski.
Impreza dofinansowana została z budżetu Gminy Męcinka.



  18 października
Spotkanie z samorządem uczniowskim Zespołu Szkół w 
Męcince w ramach „Tygodnia Karier” zorganizowanego 
przez szkołę.
Podczas spotkania omówiłem istotę i specyfikę pracy 
samorządowca oraz przedstawiłem poszczególne stanowiska pracy 
w Urzędzie Gminy Męcinka.



  18 października
Spotkanie z Prezesem Kopalni Surowców Skalnych 
„Bartnica” 
p. Jakubem Madejem  w sprawie rozwoju firmy.



  19 października
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z 
Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego 
p. Cezarym Przybylskim, Wicemarszałkiem p. Ewą Mańkowską oraz 
wójtami gmin, w których występuje problem niedoboru wody.

Spotkanie to jest kolejnym etapem podjętych wspólnie z gminami: Wleń, 
Kłodzko, Stara Kamienica, Mirsk, Lubomierz, Leśna i Bolków - działań mających 
na celu zwodociągowanie terenów, na których występuje niedobór wody.

Dotychczas odbyłem w tej sprawie również spotkania z Minister Elżbietą Witek, 
Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem oraz wójtami wymienionych gmin.

Wystosowałem także korespondencję opisującą przedmiotowy problem do 
osób wskazanych powyżej oraz do Starosty Powiatu Jaworskiego Stanisława 
Laskowskiego.  



  20 października
Spotkanie z przedszkolakami gminnego przedszkola      
              w Piotrowicach podczas zajęć edukacyjno – 
integracyjnych.





  20 października 
Realizacja akcji „Październik i listopad miesiącami 
seniorów w Gminie Męcinka” – spotkanie z lekarzem w 
Przybyłowicach. 



  21 października
Spotkanie z przedszkolakami gminnego przedszkola w 
Męcince podczas pasowania na „Krasnoludków z 
Planety Przyjaźni”.



  23 października
Realizacja akcji „Październik i listopad miesiącami 
seniorów w Gminie Męcinka” – spotkanie z kucharzem 
w Męcince. 





  24 października
- Spotkanie z firmą na temat rekultywacji składowisk 
odpadów.

 Spotkanie z mieszkańcami Stanisławowa w związku z 
 

   przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego o 
pozyskanie 
   dotacji na budowę wodociągu. 



  25 października
   - Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy Męcinka.

  - Spotkanie z mieszkańcami Myślinowa w związku z  
     przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego o 
pozyskanie 
     dotacji na budowę wodociągu. 



  26 października
 Spotkanie z przedszkolakami gminnego przedszkola 

w Męcince podczas pasowania na „Krasnoludki z 
Planety Radości”.



  26 października
Udział w spotkaniu z rodzicami uczniów szkoły w 
Piotrowicach w sprawie funkcjonowania Rady 
Rodziców.

Na spotkaniu obecny był również przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu Oddział w Legnicy.
 



 „Usługę odbioru stałych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
częściowo zamieszkałych położonych na terenie 
Gminy Męcinka” na okres od 01.01.2017 r. do 
31.12.2019 r.

Przygotowywany jest przetarg na:

Przygotowano przetarg na:

 Przebudowę drogi i budowę chodnika wraz z 
kanalizacją deszczową w Sichowie. 



Korespondencja z Burmistrzem Jawora w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy Jawor 
na przygotowanie infrastrukturalne części 

terenu DSAG S3 Jawor – Męcinka 
(teren Gminy Jawor).



 Prośba Burmistrza 
o pomoc 
finansową dla 
Gminy Jawor od 
Gminy Męcinka i 
w związku z tym 
zaproszenie Wójta 
na spotkanie do 
Urzędu Miejskiego 
w Jaworze w celu 
wiążącego 
ustalenia 
wysokości 
środków 
finansowych na 
ten cel.



  Deklaracja Wójta Gminy 
Męcinka o chęci udzielenia 
pomocy finansowej ze strony 
Gminy Męcinka oraz 
zaproszenie na spotkanie do 
UG w Męcince w celu 
wypracowania szczegółów 
współpracy, które byłyby 
podbudową do wiążącego 
ustalenia wysokości środków 
finansowych, które wójt 
mógłby zadeklarować na 
spotkaniu w Urzędzie 
Miejskim w Jaworze w dniu 
21.10.2016r. 



  Odmowa Burmistrza Jawora w 
uczestniczeniu w spotkaniu 
zaproponowanym przez Wójta Gminy 
Męcinka w celu udzielenia pomocy 
finansowej przez Gminę Męcinka dla 
Gminy Jawor. 



  Ponowna deklaracja Wójta Gminy 
Męcinka na temat chęci udzielenia  
pomocy finansowej dla Gminy Jawor, o 
którą prosi Burmistrz Jawora i 
propozycja wójta dotycząca nowego 
terminu spotkania w celu omówienia 
szczegółów.   



  Podkreślenie przez Burmistrza Jawora 
roli inicjatora spotkania w sprawie 
prośby o udzielenie wsparcia 
finansowego dla Gminy Jawor przez 
Gminę Męcinka i w związku z tym 
podtrzymanie przez burmistrza 
terminu i miejsca spotkania w Urzędzie 
Miejskim w Jaworze. 



  Ponowna deklaracja Wójta Gminy 
Męcinka na temat chęci udzielenia  
pomocy finansowej dla Gminy Jawor, o 
którą prosi Burmistrz Jawora i propozycja 
wójta dotycząca nowego terminu 
spotkania w celu omówienia szczegółów.



  Stwierdzenie przez Wójta Gminy Męcinka 
o braku chęci współpracy Burmistrza 
Jawora w zakresie udzielenia pomocy 
przez Gminę Męcinka dla Gminy Jawor, o 
którą to Burmistrz Jawora prosi.



  Pismo bez komentarza …



  27 października 2016 r. w Urzędzie Gminy 
Męcinka – to ustalony termin i miejsce 
spotkania Wójta Gminy Męcinka i 
Burmistrza Jawora, który zwraca się z 
prośbą o wsparcie finansowe dla Gminy 
Jawor przez Gminę Męcinka na 
przygotowanie infrastrukturalne części 
terenu DSAG S3 Jawor – Męcinka             
(ternu Gminy Jawor). 



ZARZĄDZENIA



Zarządzenie nr 58

w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego na rzecz najemcy





Zarządzenie nr 59

w sprawie określenia opłat i zasad 
wynajmu świetlic wiejskich 
stanowiących mienie gminy 
Męcinka







Zarządzenie nr 60

w sprawie zmiany budżetu gminy 
Męcinka na 2016 rok



Zarządzenie nr 62

w sprawie sprzedaży zabudowanej 
nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy 
Męcinka. 





Zarządzenie nr 63

w sprawie sprostowania oczywistego błędu 
pisarskiego zamieszczonego w wykazie 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 
48/2016 Wójta Gminy Męcinka z dnia 29 
sierpnia 2016 r. i podania do publicznej 
wiadomości sprostowanego wykazu.





Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
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