
INFORMACJA Z DZIAŁA Ń
WÓJTA GMINY MĘCINKA

MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO
ZA OKRES OD 29.12.2014 – 30.01.2015r. .



SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD 
SOŁECKICH.
PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH NA TEMAT PROJEKTU 
STRATEGII ROZWOJU GMINY MĘCINKA.

2 stycznia 2015 r. w Sichowie – sołtys Tomasz Olech
5 stycznia 2015 r. w Piotrowicach – sołtys Andrzej Ankus
7 stycznia 2015 r. w Męcince – I tura – brak quorum
9 stycznia 2015 r. w Słupie – Katarzyna Pawłowicz
10 stycznia 2015 r. w Małuszowie – Małgorzata Czaja
12 stycznia 2015 r. w Stanisławowie – Adam Nowakowski – rezygnacja 
14 stycznia 2015 r. w Sichówku – Wiesław Budziszyn
15 stycznia 2015 r. w Pomocnem – GraŜyna Bulka
16 stycznia 2015 r. w Chełmcu – Ewa Kuc
17 stycznia 2015 r. w Muchowie – Edyta Chudzik
19 stycznia 2015 r. w Chroślicach – Daniel Rzepa
20 stycznia 2015 r. w Myślinowie – Wanda Horoszko
21 stycznia 2015 r. w Przybyłowicach – BoŜena Kaczmarek
22 stycznia 2015 r. w Kondratowie – Irena Mowna
23 stycznia 2015 r. w Męcince – II tura - Jolanta Koman
28 stycznia 2015 r. w Stanisławowie – wybory uzupełniające – Monika Włodarczyk 





FREKWENCJA W WYBORACH NA 
SOŁTYSA I DO RAD SOŁECKICH W  
2015 R.



3 STYCZNIA
Udział w spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami 
Pomocnego przygotowanym przez stowarzyszenie 
Patria Nostra i zespół „Iskierki”.

5 STYCZNIA

Spotkanie z sołtysem i radą sołecką Sichowa             
w sprawie rozwoju wsi.



7 STYCZNIA

� Podpisanie aneksu w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego dotyczącego projektu 
Budowa małej infrastruktury na Szlaku Wygasłych 
Wulkanów i Szlaku Cysterskim przy górze Górzec 
w Męcince.

Spotkanie z Pawłem Czyszczoniem Dyrektorem   
Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego            
w sprawie moŜliwości realizacji projektów w 
ramach PROW 2014 – 2020 przez Gminę
Męcinka.



10 STYCZNIA

Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego oraz 
wójtami gmin powiatu w sprawie udziału w 
miesięczniku „Nasz Powiat Nasza Gmina”.

8 STYCZNIA

Spotkanie z radą sołecką i Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju Sichowa w sprawie organizacji 
imprez sportowych i kulturalnych w sołectwie.



12 STYCZNIA
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacj ę
zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i 
sportu w 2015 roku .



14 STYCZNIA

Spotkanie z kierownictwem i pracownikami Urzędu 
Gminy Męcinka na temat poszukiwania źródeł
finansowych dla realizacji zadań inwestycyjnych.

15 STYCZNIA

� Podpisanie aneksu w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego dotyczącego projektu 
Zagospodarowanie infrastruktury publicznej na 
Szlaku Cysterskim w Krainie Wygasłych Wulkanów.



16 STYCZNIA

Spotkanie z komendantem Komendy Powiatowej 
Policji w Jaworze w sprawie potencjalnej dotacji 
udzielonej przez Gminę Męcinka na zakup radiowozu 
dla Policji.

Spotkanie z sekretarzem Fundacji Polska Miedź
w Lubinie Krzysztofem Kułaczem w sprawie realizacji 
projektów przez Gminę Męcinka w ramach dotacji z 
Fundacji.



16 STYCZNIA

Spotkanie z Krzysztofem Strynkowskim Dyrektorem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu oddział w Legnicy na temat moŜliwości 
finansowania budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz rewitalizacji zabytkowego parku w 
Sichowie ze środków tego funduszu.



16 STYCZNIA

Zgłoszenie Komisarzowi 
Wyborczemu w Legnicy 
pisemnej rezygnacji z 
mandatu radnego               p. 
Władysława Micka.



17 STYCZNIA

Udział w gminnym przeglądzie kolęd w gminnym 
obiekcie kulturalno – edukacyjnym w Męcince.

18 STYCZNIA

Udział w spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami 
Męcinki.

Udział w spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami 
Małuszowa.



19 STYCZNIA

Spotkanie z  Mieczysławem Kłakiem prezesem Koła 
Łowieckiego Słonka w sprawie organizacji I Edycji 
Programu Przyrodniczo – Łowieckiego pt. „Myśliwi -
dzieciom, dzieci – przyrodzie” w Zespole Szkół w 
Męcince. 



20 STYCZNIA

Przeprowadzenie analizy sprawozda ń finansowych 
punktów przedszkolnych w Piotrowicach i Pomocnem.

Mając na uwadze zastrzeŜenia co do racjonalności 
wydatkowanych środków finansowych przygotowałem 
projekt uchwały zmniejszający dotację dla podmiotów 
prowadzących punkty przedszkolne mając jednocześnie 
na względzie taką obniŜkę dotacji, która pozwala na 
korzystanie przez dzieci z tych ofert w dalszym ciągu 
bezpłatnie. Ewentualne wprowadzenie odpłatności za 
prowadzoną edukację przedszkolną będzie jedynie wolą
osób zarządzających punktami przedszkolnymi. 



21 STYCZNIA

Spotkanie z p. Szymonem Klecz rzeczoznawc ą ds. ochrony 
przeciwpo Ŝarowej na temat dostosowania obiektów 
edukacyjnych w M ęcince i Piotrowicach na cele edukacji 
przedszkolnej.

Spotkanie z przedstawicielami Wałbrzyskiej Specjalnej  
Strefy Ekonomicznej w sprawie ewentualnego utworzenia  
podstrefy ekonomicznej na terenie gminy M ęcinka ( teren 
byłej piaskowni  w obr ębie Piotrowice).

Celem utworzenia podstrefy ekonomicznej w gminie Męcinka 
jest zapewnienie miejsc pracy dla mieszkańców oraz dochody 
do budŜetu z tytułu podatku od nieruchomości.
Obecnie czekam na ofertę Legnickiej Strefy Ekonomicznej 
w celu porównania ofert oraz wyboru najbardziej korzystnego 
rozwiązania. 



21 STYCZNIA

Spotkanie z Piotrem Millerem dyrektorem kopalni 
Złotoryja w sprawie pozyskania darowizny w 
formie kamienia. 



21 STYCZNIA

Spotkanie z p. Stanisławem Laskowskim oraz 
przedstawicielami partii PSL w celu lobbingu sprawy  
dotycz ącej wył ączenia Gminy M ęcinka  z aglomeracji 
jaworskiej i złotoryjskiej.

Wyłączenie to konieczne jest dla uniknięcia kar finansowych 
dla gminy z tytułu nieskanalizowania gminy do końca 2015 r.    

Ponadto obecne istnienie w tych dwóch aglomeracjach 
blokuje gminę w moŜliwościach ubiegania się o dotację w 
ramach PROW 2014 – 2020 na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Obecnie sprawa gminy Męcinka w Urzędzie Marszałkowskim 
rozpatrywana jest od listopada 2013 r.



22 STYCZNIA

Prace zwi ązane z analiz ą moŜliwo ści 
inwestycyjnych terenu po byłej piaskowni w 
obrębie Piotrowic na cele rozwoju gospodarczego 
gminy.



22 STYCZNIA 
Wydanie obwieszczenia dot. 
informacji  o numerze i granicy 
obwodu głosowania oraz 
wyznaczonej siedzibie 
obwodowej komisji wyborczej 
w wyborach uzupełniających 
do Rady Gminy Męcinka w 
okręgu wyborczym nr 4.



22 STYCZNIA 

Spotkanie z p. Bogusław ą Kału Ŝną na temat 
współpracy gminy z Powiatowym Centrum 
Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  i 
Doradztwa Metodycznego w Jaworze. 

Spotkanie z przedstawicielami PZW w sprawie 
zagospodarowania zbiornika Słup.



23 STYCZNIA

Spotkanie z dyrektor Powiatowego Urz ędu Pracy 
w Jaworze p. Barbar ą Dziasek na temat 
uruchomienia w Urz ędzie Gminy M ęcinka sta Ŝy 
finansowanych przez PUP oraz mo Ŝliwo ścią
zatrudnienia pracowników terenowych w ramach 
programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i 
ochrony przeciwpowodziowej”. 



23 STYCZNIA 

Udział w uroczysto ściach Dni Babci i Dziadka w 
punkcie przedszkolnym  w Pomocnem.



25 STYCZNIA

Udział w koncercie kol ędowym w M ęcince 
zorganizowanym przez sołectwo Piotrowice oraz        
w spotkaniu z mieszka ńcami Sichowa z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. 



26 STYCZNIA

Spotkanie z dyrektorem Zakładu Produkcji Opakowa ń
z Nowej Męcinki Janem Legeniem  w sprawie 
perspektywy rozwoju zakładu jako miejsca 
generuj ącego zatrudnienie dla mieszka ńców gminy 
Męcinka.

Spotkanie z Nadle śniczym Nadle śnictwa Jawor 
Piotrem Wierzbickim  w celu nawi ązania współpracy 
gminy z Nadle śnictwem.

Spotkanie dotyczyło pozyskania dotacji od Nadleśnictwa 
na drobne prace w sołectwach, a takŜe współpracy przy 
remoncie drogi Bogaczów – Pomocne. 
Nadleśniczy zadeklarował chęć współpracy z Gminą
Męcinka w przedmiotowych obszarach.



26 STYCZNIA

Zorganizowanie spotkania animacyjnego dla 
mieszka ńców Kondratowa w celu utworzenia 
stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi.



27 STYCZNIA

Spotkanie z prezesem Agencji Rozwoju 
Regionalnego Agroreg S.A. w Nowej Rudzie 
Jerzym Dudzikiem w sprawie pobudzenia rozwoju 
gospodarczego w Gminie M ęcinka.

W trakcie spotkania omówiono i wstępnie 
przeanalizowano sytuację rozwoju gospodarczego 
Gminy Męcinka oraz rozmawiano o moŜliwych 
alternatywach dla pobudzenia rozwoju 
przedsiębiorczości w gminie.



27 STYCZNIA

Wydanie zarz ądzenia wprowadzaj ącego ni Ŝsze 
stawki opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich w 
gminie M ęcinka.

Mając na względzie sugestie mieszkańców zgłaszane 
podczas zebrań wiejskich dokonałem analizy stawek 
pobieranych przez gminę za korzystanie ze świetlic 
wiejskich na terenie gminy Męcinka. Przyznając 
słuszność mieszkańcom uznałem, Ŝe stawki są zbyt 
wysokie i podjąłem decyzję o obniŜeniu tych kwot.





Lp. Lokalizacja świetlicy Stawki opłat za wynajem 
zł netto, przed zmian ą

Stawki opłat za wynajem 
zł netto, po zmianie - od 
27.01.2015r.

1 Sichówek 200 100

2 Słup 500 400

3 Sichów 600 400

4 Chroślice 400 350

5 Męcinka 800 400

6 Małuszów 800 500

7 Kondratów 500 400

8 Pomocne 400 200

9 Stanisławów 200 100

10 Piotrowice 800 500

11 Chełmiec 200 100

12 Przybyłowice 400 300

Obni Ŝka stawek za wynajem świetlic wiejskich stanowi ących mienie gminy M ęcinka.
Stawki określone w tabeli dotyczą wynajmu trwającego dwie doby i dłuŜej.
W przypadku imprez trwających jedną dobę, obowiązuje opłata w wysokości 50% stawek określonych w tabeli.



28 STYCZNIA

Udział w Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Infrastruktury Technicznej.



28 STYCZNIA

Spotkanie z p. Agnieszka Rabiszewsk ą Kierownik 
GOZ w Miłkowicach na temat rozwoju opieki 
zdrowotnej w gminach wiejskich. 



28 STYCZNIA

Analiza ofert dotyczących przygotowania zmiany 
studium uwarunkowań oraz Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego.



29 STYCZNIA

Udział w Komisji  Bud Ŝetowo - Finansowej, 
Oświaty i Spraw Społecznych.



29 STYCZNIA

Ogłoszenie naboru sta Ŝystów do pracy biurowej w 
Urzędzie Gminy M ęcinka.

Mając na względzie działania na rzecz zmniejszania 
bezrobocia, umoŜliwienie nabierania doświadczenia 
zawodowego przez absolwentów szkół oraz zapewnienie 
pomocy pracownikom Urzędu Gminy ogłosiłem nabór 
staŜystów, którzy opłacani będą przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Jaworze.
W związku z wymaganą efektywnością przez PUP tj. 
zalecenie zatrudnienia staŜysty na co najmniej 3 miesiące 
po upływie 6 miesięcznego staŜu oraz z uwagi na 
ograniczone moŜliwości finansowe gminy na obecną
chwilę zakontraktuję 2 staŜystów z zakresu administracji, 
bankowości, logistyki, politologii lub informatyki. 



29 STYCZNIA

Podjęcie negocjacji z przedstawicielami firmy Green 
Energy w sprawie budowy biogazowni w Gminie 
Męcinka.



30 STYCZNIA

Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej w Sichowie 
w celu przeprowadzenie głosowania w wyborach 
uzupełniających do rady Gminy Męcinka w okręgu 
wyborczym nr 4 ( Sichów i Sichówek).



URUCHOMIENIE BEZPOŚREDNIEGO 
TELEFONU DO WÓJTA DLA 
MIESZKAŃCÓW GMINY MĘCINKA



STYCZEŃ 2015R.

Indywidualne przyjmowanie mieszkańców gminy i 
rozpatrywanie poszczególnych spraw. 



Dziękuj ę za uwagę

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy M ęcinka


