
Za okres od 30.03. 2018 r. do 19.04.2018 r.



POZYSKANE DOTACJE
od 30.03. do 19.04.2018 r.





Przykładowy model



Stan obecny



47 223 zł 
z Ministerstwa Sprawiedliwości 

na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek 
OSP z Gminy Męcinka.  

Modele poglądowe



REALIZACJA INWESTYCJI 
od 30.03. do 19.04.2018 r.



Budowa chodnika w Chełmcu.

Realizacja inwestycji



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

Realizacja inwestycji



Trwaj ą czynności odbiorowe wybudowanej drogi do Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej 
w Nowej Męcince.

Realizacja inwestycji



Budowa wodociągu w Myślinowie. 

Realizacja inwestycji



Modernizacja 250 m sieci wodociągowej w Słupie.
Inwestycję zrealizowano w związku z częstymi awariami sieci. 



� Wykonanie chodnika i miejsc postojowych przy przedszkolu w Męcince –
przejęto zadanie od Powiatu Jaworskiego, wykonano koncepcję.

Stan obecny



Przebudowa skrzyżowania w Męcince – ogłoszono przetarg na realizację zadania, złożono 
wniosek o dotację do Programu Rozwoju Infrastruktury Drogowej – Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu.



� Melioracja rowu w Chroślicach – trwa procedura przejmowania działek.
� Budowa żłobka w Męcince – wykonano projekt. Złożono wniosek o wydanie

pozwolenia na budowę. Przygotowywany jest przetarg na realizację zadania.
� Budowa drogi osiedlowej w Nowej Męcince – trwa opracowywanie zapytania

ofertowego na wyłonienie wykonawcy zadania.
� Wymiana przystanków na terenie gminy – wyłoniono wykonawcę, trwają prace

przygotowawcze do realizacji zadania.
� Wykonanie oświetlenia boiska w Męcince oraz wymiana ogrodzenia boiska –trwa

procedura wyłaniania wykonawcy.



� Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sichowie – Trwa weryfikacja
wniosku o dotację Gminy Męcinka przez DSDiK we Wrocławiu.

� Budowa chodnika w Kondratowie – przejęto zadanie od Powiatu Jaworskiego.
Trwają uzgodnienia z Konserwatorem zabytków. Przygotowywane jest zapytanie
ofertowe.

� Budowa drogi w Słupie (w kierunku cmentarza)– pozyskano dotację. Wyłoniono
projektanta inwestycji. Trwa przygotowywanie dokumentacji do zamówienia
publicznego.

� Budowa zatoki autobusowej i chodnika w Chroślicach– trwają uzgodnienia z
DSDiK dotyczące lokalizacji infrastruktury.

� Wykonanie witaczy na wjazdach do gminy – trwa procedura wyłaniania
wykonawcy.



� Budowa miejsc postojowych w Pomocnem – przygotowano koncepcję zadania.
Trwa opracowywanie zapytania ofertowego.

� 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 – ogłoszono przetarg nieograniczony na
realizację inwestycji. 23 kwietnia nastąpi otwarcie ofert.

� 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 – wyłoniono wykonawcę zadania.



� Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przybyłowice – trwa
przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

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

� Przebudowa i remont świetlicy w Chełmcu – przeprowadzono dwa przetargi na
realizację zadania.



ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

� 03.04.2018r. ogłoszenie przetargu: „Przebudowa wraz z remontem budynku świetlicy wiejskiej
w Chełmcu na dz. nr 75/16 w Gminie Męcinka”,

� 06.04.2018r. ogłoszenie przetargu: „Przebudowa drogi gminnej w Chełmcu dz. nr 222/5, 206/1
(droga nr 110319) od km 0+000 do km 0+995 (intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r.)”,

� 17.04.2018r. ogłoszenie przetargu: „Przebudowa pieszego ciągu komunikacyjnego oraz
budowa miejsc postojowych w Męcince w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla lokalnej
społeczności i przedsiębiorców lokalnych do ośrodków życia społeczno – kulturalnego oraz
gospodarczego, wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 2808D i 2809D z drogą
gminną nr 110311D w miejscowości Męcinka (dz. nr: 559/1, 682/2, 682/3, 692/2, 692/3,
696/1, 728/3, 728/4, 728/5, 729/2 obr. Męcinka)”.



GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

� 29.03.2018 r marca 2018 r. - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, oznaczonej działką 238 o powierzchni 0,4471 ha, w tym: Bi 0,2387 ha oraz Lz
0,2084 ha, położonej, obręb Pomocne - zakończony wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do
przetargu,

� 30.03.2018 r. - VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 184/13 o pow. 0,1652
ha położonej w obrębie geodezyjnym Męcinka – wyłoniony nabywca nieruchomości,

� 30.03.2018 r - VII przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
oznaczonej działką 184/11 o powierzchni 0,1585 ha, obręb Męcinka - zakończony wynikiem
negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu,

� 03.04.2018 r. - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
oznaczonej działką nr 136/13 o powierzchni 0,1006 ha, obręb Słup – zakończony wynikiem
negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu,

� 03.04.2018 r. - II przetarg ustny nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
oznaczonej działką nr 735/4 o powierzchni 0,0205 ha, obręb Piotrowice - zakończony wynikiem
negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.





30 marca
� Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jawor w sprawie realizacji

inwestycji wodociągowej w Myślinowie.
4 kwietnia
� Udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Ścinawie.
5 kwietnia
� Odbiór promesy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 1,3

mln zł dotacji na odbudowę drogi w Słupie w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu.

� Spotkanie z Ministrem MSWiA Joachimem Brudzińskim.



6 kwietnia
� Spotkanie z prezesem KSS Bartnica w sprawie zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka.

� Spotkanie z prezesem PKS Kamienna Góra w celu
rozbudowy systemu gminnej komunikacji publicznej
w związku z rezygnacją przewoźnika dotychczas
realizującego przewozy na trasie Kondratów – Jawor.



9 kwietnia
� Spotkanie z organizatorami wyścigu kolarskiego na terenie Gminy Męcinka w maju 2018

r. i negatywne zaopiniowanie przebiegu trasy na terenie znajdującym się w zasięgu
Parafii Słup w związku z uroczystościami komunijnymi.

10 kwietnia
� Spotkanie z sołtysami Gminy Męcinka w sprawie nowych przepisów dotyczących

szacowania szkód łowieckich.

11 kwietnia
� Spotkanie z właścicielem Zakładu Produkcji Opakowań w Nowej Męcince w sprawie

rozwoju przedsiębiorstwa na terenie Gminy Męcinka.
� Organizacja bezpłatnych konsultacji dla przedsiębiorców z analitykiem finansowym

Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w Urzędzie Gminy w Męcince.

12 kwietnia
� Dokonano przeglądu placów zabaw na terenie gminy i ustalono zakres prac

naprawczych.



13 kwietnia
� Spotkanie z mieszkańcami Myślinowa oraz organizacja zebrania

wiejskiego w związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji w tej
miejscowości. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele
wykonawcy sieci wodociągowej, przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz inspektor nadzoru.

14 kwietnia (sobota)
� Spotkanie z radnym Powiatu Jaworskiego Sylwestrem Rudźcem w sprawie

organizacji Turnieju Lata o Puchar Wójta Gminy Męcinka.

16 kwietnia
� Spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych we Wrocławiu

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Męcinka oraz planów rozwojowych gminy.



16 kwietnia
� Spotkanie z mieszkańcami Chełmca oraz organizacja zebrania wiejskiego

w sprawie rozpoczęcia realizacji inwestycji w tym sołectwie.

17 kwietnia
� Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy Męcinka.

18 kwietnia
� Wyłonienie wykonawcy 100 nowych koszy na odpady w celu ich wymiany

na terenie gminy.



� 19 kwietnia
Pozyskanie 47 223 zł dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu
ratowniczego dla jednostek OSP z Gminy Męcinka. Podpisanie umowy w
Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.



Zainicjowanie akcji profilaktycznej 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Piotrowicach





Zarządzenie nr 20
w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy w 
Męcince



Dziękuj ę za uwagę

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy M ęcinka


