
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA 
GMINY MĘCINKA 

MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

ZA OKRES OD 01.04.2016 – 28.04.2016 r.



Nowy przewoźnik uczniów w Gminie Męcinka

PKS Kamienna Góra





1 kwietnia

Przygotowanie i złożenie w imieniu OSP Męcinka 
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie 
gminnego dnia dziecka – projekt pn. „Dziecięcy 
Gminny Festiwal Ludowy w Muchowie”.

Otrzymano dotację w wysokości 8 000 zł. 



I Gminny Dzień Dziecka 

• Muchów – boisko sportowe, 5 czerwca 2016 r.

• Program:

godz. 15.00 Pokaz tańca ludowego w wykonaniu przedszkolaków z gminnych 
przedszkoli

godz. 15.30 Teatrzyk Teatru z Krakowa Artre

godz. 16.30 Gry i zabawy dla dzieci

godz. 17.00 DJ MIKI – postać telewizyjna BABY TV I Polsat JIM JAM

godz. 18.00 Ognisko dla dzieci przy muzyce

Ponadto: bezpłatne: dmuchana zjeżdżalnia, tor przeszkód oraz łódki do 
pływania na wodzie, postacie w strojach bajkowych. 



2 kwietnia (sobota)
Udział w uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego             
w Sichowie.

4 kwietnia
Spotkanie z zastępcą prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu            
p. Janem Rybką oraz pełnomocnikiem zarządu funduszu          
p. Krzysztofem Strynkowskim w sprawie złożonego wniosku 
na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 
w gminie Męcinka.

5 kwietnia
Dokonanie przepisu notarialnego w związku ze sprzedażą
działki nr 93 w Przybyłowicach za kwotę 28 000,00 zł.



6 kwietnia

Spotkanie z sołtys Słupa p. Katarzyną Pawłowicz 
oraz radnym Franciszkiem Rudźcem w sprawie 
uregulowania mienia znajdującego się na 
świetlicy wiejskiej w Słupie.

Spotkanie z dyrektorkami szkół gminy Męcinka 
p. Bogusławą Kałużną i p. Jolantą Cisoń w 
sprawie funkcjonowania szkół oraz udziału 
uczniów w gminnych przedsięwzięciach 
społeczno – kulturowych.



6 kwietnia

Spotkanie z sołtysem Piotrowic p. Andrzejem 
Ankusem w sprawie wykupu zabytkowego parku 
w Piotrowicach.

Spotkanie z kierowniczką GOZ Piotrowice                     
p. Agnieszką Tabiszewską oraz lekarzem                     
p. Aleksandrą Zemłą w sprawie funkcjonowania 
służby zdrowia w Gminie Męcinka.  



7 kwietnia
Spotkanie z p. Martą Witek w sprawie aktywizacji 
sportowej dzieci i młodzieży. 

W wyniku tego spotkania Urząd Gminy Męcinka 
przygotował i złożone zostały dwa wnioski o pozyskanie 
dotacji na działalność sportową do Ministerstwa Sportu              
i Turystyki dla:
-KS Męcinka pn. „Być jak Sobota – czyli mała wieś też ma 
marzenia”;
-UKS Męcinka pn. „Wyrównujemy szanse – czyli sportowo 
na wsi”.

Czas rozpatrywania wniosków to czerwiec 2016 r.



7 kwietnia

Spotkanie z ks. Piotrem Różyckim w sprawie dotacji 
z budżetu gminy Męcinka na remont zabytków 
sakralnych w obrębie parafii Słup.

Udział w zebraniu wiejskim w Sichówku w sprawie 
likwidacji drogi polnej w celu jej sprzedaży, w 
sprawie odtworzenia zagospodarowanej (zaoranej) 
przez rolnika drogi gminnej oraz w sprawie 
odtworzenia nieistniejącej drogi gminnej. 



8 kwietnia

Spotkanie z Komendantem PSP Jawor                         
p. Waldemarem Sarlejem w sprawie współpracy 
PSP Jawor i Gminy Męcinka, w szczególności w 
zakresie potrzeby pozyskania nowego samochodu 
średniego pożarniczego dla OSP Męcinka oraz 
pozyskania dla OSP Małuszów sprzętu ratownictwa 
drogowego.

W wyniku tego spotkania zgłosiłem akces 
przystąpienia do projektu międzypowiatowego               
w celu pozyskania dotacji na zakup średniego wozu 
strażackiego. 



8 kwietnia

Udział w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Męcinka. 

12 kwietnia

Spotkanie w Urzędzie Gminy Męcinka 
z Komendantem Komendy Powiatowej Policji 
w Jaworze p. Andrzejem Błaszczakiem w sprawie 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa.



13 kwietnia

Spotkanie z Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego p. Wandą Gołębiowską w sprawie 
realizacji projektów z zakresu kultury na terenie 
Gminy Męcinka. 

W lutym 2016 r. Urząd Gminy Męcinka w imieniu 
OSP Męcinka przygotował i złożył wniosek o 
dofinansowanie projektu pn. „Festiwal Kultury i 
Tradycji Ludowych w Pomocnem – kultura i tańce 
Dolnego Śląska” – dożynki gminne.

Otrzymana dotacja: 6 000 zł.



14 kwietnia
Spotkanie z Wicestarostą Powiatu Jaworskiego Arkadiuszem 
Baranowskim oraz Wójtem Gminy Paszowice Sebastianem Oszczędą
w Urzędzie Gminy Męcinka.

Rozmowa dotyczyła przygotowywanych obecnie do realizacji 
inwestycji, które otrzymały promesę na dofinansowanie z budżetu 
państwa w ramach programu tzw. „Powodziówki”, a mianowicie 
odbudowy drogi Bogaczów – Pomocne (gmina Męcinka) oraz drogi 
w Słupie (gmina Męcinka).

Tematem spotkania była także planowana budowa chodnika przy 
drodze powiatowej w Nowej Męcince, Przybyłowicach oraz Słupie, a 
także planowana do realizacji przez Gminę Męcinka sieć wodociągowa 
Myślinów – Stanisławów oraz możliwości udostępnienia jej dla 
miejscowości Myślibórz w gminie Paszowice.



14 kwietnia 

Udział w spotkaniu sołtysa, radnego oraz koła 
gospodyń wiejskich w Słupie na temat mienia 
znajdującego się na świetlicy wiejskiej w tej 
miejscowości.



15 kwietnia
Spotkanie z Burmistrzem Jawora p. Emilianem Berą w sprawie stawek 
za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 

14 kwietnia do Urzędu Gminy Męcinka wpłynęło pismo Burmistrza 
Jawora w sprawie zmian stawek za dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków wraz z aneksami do umów przewidującymi podwyżkę stawek 
dla mieszkańców Gminy Męcinka:
-na dostawę wody o 30 gr. (dotychczasowa stawka 3,63 zł, obecnie 
wskazana: 3,93 zł),
-za odprowadzanie ścieków o 44 gr. ( dotychczasowa stawka 4,60 zł, 
obecnie wskazana: 5,04 zł).

15 kwietnia odbyłem spotkanie w tej sprawie z Burmistrzem Jawora 
informując go, że zaproponowane stawki są nie do zaakceptowania.

Złożyłem również w tym celu stosowne pismo.











Pismo skierowane do 

Burmistrza Jawora 

w przedmiotowej 

sprawie.



15 kwietnia

Spotkanie z pracownikami służby zdrowia 

w Piotrowicach.

16 kwietnia

Udział w czynie społecznym w Męcince –
nasadzenia krzewów.



18, 19 kwietnia

Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin 
Wiejskich w Warszawie.

W zgromadzeniu udział wzięli również
przedstawiciele ministerstw, którzy 
przedstawiali kierunki zmian w zakresie polityki 
rozwojowej wsi. 



21 kwietnia

Spotkanie z przedstawicielem Starostwa 
Powiatowego Kamienna Góra w sprawie 
zorganizowania publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Gminy Męcinka w celu uzyskania dla 
mieszkańców Gminy Męcinka, w szczególności 
uczniów szkół i przedszkoli, emerytów i rencistów, 
osób niepełnosprawnych możliwości korzystania z 
ulg na bilety przewozowe. 



Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym (PTZ), 1 stycznia 2017 roku uchylone zostaną niektóre zapisy 
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego. 

Aby uprawnieni mieszkańcy mogli korzystać z biletów ulgowych samorządy 
muszą zorganizować publiczny transport zbiorowy na terenie gminy lub wejść
w porozumienie z inną jednostką samorządu terytorialnego organizującą taki 
transport. Po zmianach to samorządy będą decydowały, na których 
liniach będzie można z ulgowych uprawnień korzystać, a także które linie 
będą liniami użyteczności publicznej.

Przewoźnicy, którzy nie podpiszą umowy z organizatorem (samorządem) 
i nie zostaną operatorami publicznymi, nie będą już zatem mieli możliwości 
uzyskiwania rekompensaty. W konsekwencji pasażerowie, korzystający z 
usług tych przewoźników będą ponosili pełne opłaty za bilety.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy przewidują wypłatę rekompensaty 
każdemu przewoźnikowi, który stosując ulgi ustawowe dla pasażerów zgłosi 
stosowne roszczenie.

Od nowego roku ulgi na zakup biletów będą dostępne tylko w tych środkach 
komunikacji, które minister, sejmik wojewódzki bądź rada powiatu 
przewidują w planach transportowych. 





22 kwietnia

Odebranie od Minister Elżbiety Witek i 
Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka 
promesy na przebudowę drogi w Słupie ze 
środków z budżetu państwa w ramach 
programu Usuwania Skutków Klęsk 
Żywiołowych. 

W ramach tego samego programu oraz 
dofinansowaniu ze strony Gminy Męcinka                    
i Nadleśnictwa Jawor przebudowana zostanie 
droga Bogaczów – Pomocne.







22 kwietnia 

Udział w Konferencji Regionalnej Parku Krajobrazowego 
Chełmy w Myśliborzu.

Spotkanie z mieszkańcami Chełmca w sprawie organizacji 
imprezy „Rzepakowa Dycha”.



23 kwietnia (sobota)

Spotkanie z uczestnikami pielgrzymki 
ekologicznej na Górę Górzec zorganizowanej 
przez Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych, Parafię św. Andrzeja Apostoła              
w Męcince oraz Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące i Gimnazjum im. św. 
Franciszka z Asyżu w Legnicy. 



23 kwietnia

Udział w spotkaniu z piłkarzami KS Męcinka 
podczas meczu w Męcince i przekazanie kosiarki 
samojezdnej na rzecz działalności klubu. 

24 kwietnia

Udział w spotkaniu z mieszkańcami Chroślic 
podczas imprezy Wiosna Seniorów.



25 kwietnia
Spotkanie z sołtys Chełmca p. Ewą Kuc, radą sołecką, 
wiceprzewodniczącym Rady Gminy Męcinka p. Januszem 
Wasilukiem oraz p. dr Jackiem Falkenbergiem 
Przedstawicielem Karkonoskiej Szkoły Wyższej z Jeleniej 
Góry w sprawie organizacji imprezy „Bieg Gminy Męcinka 
Rzepakowa Dycha”.

Spotkanie z Komendantem Gminnym OSP w sprawie 
zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Męcinka oraz 
organizacji obchodów 70 – lecia tej jednostki. 

Spotkanie z kierowniczką GOPS w Męcince                  w 
ramach konsultacji Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych.



26 kwietnia

Spotkanie z dyrektorkami szkół gminy Męcinka  
w sprawie ustalenia zasad przyznawania 
dodatku motywacyjnego dla dyrektorów.

Udział w komisjach stałych Rady Gminy 
Męcinka. 



27 kwietnia
Spotkanie z dyrektorkami szkół gminy Męcinka  w celu racjonalizacji 
kosztów funkcjonowania oświaty w Gminie Męcinka oraz realizacji 
programu motywacyjnego dla uczniów. 

Spotkanie z p. dr Jackiem Falkenbergiem przedstawicielem 
Karkonoskiej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na temat organizacji:
-Biegu Gminy Męcinka Rzepakowa Dycha w Chełmcu,
-„Miniolimpiady Malucha” dla uczniów naszych szkół w Karkonoskiej 
Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Olimpiada odbędzie się 19 maja 2016 
r. na terenie uczelni.
-Realizacji  programu motywacyjnego dla uczniów szkół Gminy 
Męcinka – wyjazd na obóz - spływ kajakowy. 



Zestawienie robót i inwestycji w kwietniu 2016 r. :

• Wytyczenia granic działki nr 72/4 w Słupie w ramach zmiany zagospodarowania terenu 
rekreacyjnego , przygotowanie materiałów oraz zlecenie wykonania mapy do projektowania 
budowy wiaty.

• Złożenie wniosku na uzyskanie decyzji pozwolenia na wykonanie remontu świetlicy w Chełmcu.
• Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej oraz wytyczenie granic działek do zadania pn.:  

„Przebudowa drogi gminnej w Słupie dz. nr 327/2, 327/1, 324, od km  0+000 do km 0+417 
[intensywne opady deszczu, maj 2015 r.]” w ramach otrzymanej promesy na kwotę 165 tys. zł.

• Realizacja zadania pn.: „Wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych i zagospodarowanie 
terenu przy świetlicy wiejskiej w Sichowie” – wyłoniona firma - „WASYL” Brukarstwo  Wasilewski 
Krzysztof, Raczkowa 42, 59-241 Legnickie Pole, na kwotę 8 700,00 zł, termin realizacji 29.04.2016r.

• Wykonanie projektu wiaty rekreacyjnej na boisku w Pomocnem, przygotowanie dokumentów do 
złożenia na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

• Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż ładowacza ciągnikowego chwytakowego „Warfama”
stanowiącego własność gminy Męcinka, w cenie wylicytowanej 10 149,90 zł.

• Przygotowanie zapytania ofertowego oraz zakup kosiarki samojezdnej.
• Przygotowanie zapytania ofertowego dla zadania pn.; „Roboty dekarskie na obiektach w Chełmcu, 

Męcince, Piotrowicach i Stanisławowie ”, dla robót dekarskich takich jak; wymiana rynien na szatni 
sportowej w Chełmcu, naprawa rynien na budynku GOKe w Męcince, wymiana daszku na 
przystanku w Piotrowicach (dolnych), wymiana pokrycia dachowego na hydroforni w 
Stanisławowie. Wykonanie wymiany rynien w Chełmcu.

• Prace przygotowawcze związane z zagospodarowaniem boiska sportowego w Pomocnem na działce 
nr 363, w perspektywie planowanych dożynek 2016r.

• Proce związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Sichowie i Chroślicach.
• Przeglądy placów zabaw, przeglądy budynków przeznaczonych do sprzedaży w Piotrowicach, 

Męcince, Pomocnem.



Przetargi

• Dnia 14 kwietnia został ogłoszony przetarg na 
sprzedaż działki nr 800/4 w Piotrowicach (była 
szkoła), który odbędzie się 19 maja.

• Dnia 22 kwietnia odbył się przetarg ustny 
nieograniczony na działki nr 735/2 i 735/3. 
Przetarg na działkę nr 735/2 zakończył się
wynikiem pozytywnym- nabywcą działki został
Pan Damian Bobowski za kwotę 67 188,75 zł.

• Przetarg dot. działki nr 735/3 zakończył się
wynikiem negatywnym.



ZARZĄDZENIA



Zarządzenie nr 15

w sprawie ustalenia 
dodatkowych dni wolnych 
od pracy w 2016 roku 
w Urzędzie Gminy 
Męcinka



Zarządzenie nr 16

w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego na rzecz 
najemcy



Zarządzenie nr 17

w sprawie zbycia urządzenia 
będącego własnością Gminy 
Męcinka



Zarządzenie nr 18

w sprawie sprostowania błędu 
pisarskiego w zarządzeniu 
nr 16/2016 w sprawie 
sprzedaży lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy.



Zarządzenie nr 19

w sprawie przyjęcia procedury 
dokonywania oceny pracy 
dyrektora szkoły (zespołu) 
oraz nauczyciela, któremu 
powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora



Zarządzenie nr 20

w sprawie sprostowania 
oczywistej omyłki 
pisarskiej w zarządzeniu 
nr 16/2016 z dnia 6 
kwietnia 2016 r.



Zarządzenie nr 21

w sprawie powołania 
Komisji Egzaminacyjnej 
do przeprowadzenia 
egzaminu kończącego 
służbę przygotowawczą
dla pani Ilony 
Wojtarowicz
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