
INFORMACJA Z DZIAŁAŃ
WÓJTA GMINY MĘCINKA

MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

ZA OKRES OD 31.01.2015 r. DO 26.02.2015 r.



31 stycznia - sobota 
Spotkanie z Gminnym Kołem Pszczelarskim w Męcince

1 lutego – niedziela
Udział w spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami Chroślic i Chełmca



2 lutego
• Spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego.

• Spotkanie z przedstawicielami firmy w sprawie utworzenia programu 
funkcjonalno – użytkowego dla budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Męcinka :

- w wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania rynku na wykonanie 
programu wyłoniono firmę Bio Energie Sp. z o.o. Zlecono wykonanie 
przedmiotowego programu do 16 marca 2015 r.



3 lutego
Analiza wydatków ponoszonych przez Gminę Męcinka w związku ze 
zleceniami  realizowanymi przez Nową Gazetę Jaworską w 2014 rok.

- 7 030,36 zł

Ponadto, na zatrudnienie osoby redagującej artykuły i wykonywanie fotografii 
Gmina wydatkowała w 2014 r. kwotę

- 9 600 zł
Wykonujący zlecenie pracował na sprzęcie gminy: aparat i kamera.



4 lutego

Spotkanie z p. Zbigniewem Zdebiakiem, Dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych w Jaworze:

- omówiono temat udrożnienia mostu pod drogą powiatową w Chroślicach 
oraz korony drogi w Sichowie wraz z poboczami i przejściem pod drogą.



5 lutego
I spotkanie integracyjno – informacyjne z sołtysami i radami sołeckimi 
kadencji 2015 – 2018

Na spotkaniu przedstawiono status prawny sołectwa i jego organów oraz uprawnienia i 
obowiązki sołtysa. Zaprezentowałem nowe zasady współpracy sołtysa z urzędem gminy oraz 
nowe zasady rozliczania kwoty na działalność kulturalną wraz z informacją o ich 
wysokościach. Sołtysi otrzymali pakiet informacyjny na powyższe tematy, a także statuty 
sołectw, ustawę o funduszu sołeckim, wzory dokumentów (pism, ogłoszeń, uchwały zebrania 
wiejskiego), a także wykaz ważnych telefonów.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele sołectw: Chełmiec, Chroślice, Kondratów, Małuszów, 
Męcinka, Myślinów, Piotrowice, Pomocne, Przybyłowice, Sichów, Sichówek, Słup i 
Stanisławów.







5 lutego
Spotkanie z p. Janiną Sugocką z Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

6 lutego 
Udział w spotkaniu jasełkowym punktu przedszkolnego z Piotrowic



9 lutego
•Spotkanie z p. Janem Legeniem, właścicielem Zakładu Produkcji Opakowań
w Nowej Męcince, na temat rozwoju zakładu jako potencjalnego miejsca 
zatrudnienia dla mieszkańców Gminy Męcinka.

•Spotkanie z p. Jadwigą Woźny, kierownikiem GOZ w Piotrowicach, na temat 
wizji rozwoju służby zdrowia w Gminie Męcinka.

•Spotkanie z p. Dariuszem Domszy na temat rozwoju terenu w miejscu dawnej 
radiostacji w Stanisławowie.

•Udział w zebraniu wiejskim w Małuszowie.



10 lutego

Spotkanie z p. Pawłem Czyszczoniem, Kierownikiem Wydziału Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na 
temat możliwości finansowania budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, remontów świetlic i budowy sieci wodociągowej w Gminie 
Męcinka w ramach PROW- u 2014 – 2020. 

•Pierwsze możliwe nabory odbędą się jesienią 2015 r.

•Limit dla gminy na projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej wynosi 2 000 000 zł na 
cały okres programowania ( nie są gwarantowane).

•Max. dofinansowanie z Programu wynosić będzie 63,36 %.

•Konieczne jest wystąpienie z aglomeracji w celu aplikowania o budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

•Ewentualnie pozyskane środki z WFOŚiGW mogą być traktowane jako wkład własny.



10 lutego
Przygotowanie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy Męcinka w sprawie:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – nastąpi 
jedynie zmiana podstawy prawnej 

2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka – zmiana dla 
gminnego budynku w Pomocnem pod cele mieszkaniowe 

3) kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Męcinka , przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania 
tych kryteriów - w celu uruchomienia przedszkoli gminnych w Męcince i Piotrowicach w 2015 r. 

4) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Męcinka - w celu uruchomienia przedszkoli 
gminnych w Męcince i Piotrowicach w 2015 r. 

5) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, nauczycieli specjalistów oraz realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone na stanowiskach o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

6) powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach,

7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Męcinka za 
udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym – podwyższenie stawki godzinowej za udział w akcjach 
ratowniczych dla strażaków 

8) zmian w budżecie gminy na 2015 rok 

9) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2015- 2028. 



11 lutego
Odbiór promesy z rąk p. Stanisława 
Huskowskiego, Sekretarza Stanu 
Wiceministra Administracji i Cyfryzacji oraz p. 
Tomasza Smolarza, Wojewody 
Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim.

Gmina Męcinka pozyskała 950 000 zł na 
przebudowę drogi gminnej w Małuszowie. 



12 lutego
Spotkanie z p. Janem Pacholarzem, właścicielem firmy Pegrol.

13 lutego
Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego na temat 
działalności wędkarskiej i możliwości zagospodarowania zbiornika wodnego w 
Słupie.



14 lutego - sobota
Udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince  



16 lutego
Współorganizacja Konwentu Starosty, Wójtów i Burmistrzów Powiatu 
Jaworskiego w Męcince.

Podczas konwentu omówiono możliwości pozyskania pracowników przy 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze, zasady realizacji 
programu Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej 
oraz koncepcję promocji gmin i powiatu we wspólnym wydawnictwie 
informacyjnym Nasz Powiat Nasza Gmina.

Obecni byli: Starosta Powiatu Jaworskiego Stanisław Laskowski, wicestarosta 
Arkadiusz Baranowski, wójtowie: Mirosław Brzozowski, Sebastian Oszczęda i 
Elżbieta Jedlecka, zastępca wójta Waldemar Dziędzioła i Arleta Gregulska –
Oksińska, a także zaproszeni goście: Barbara Dziasek dyrektor PUP Jawor, 
insp. Bogdan Kujawiak komendant KPP w Jaworze oraz Antoni Weremko z 
DZMiUW we Wrocławiu O. Legnica.



17 lutego
Spotkanie z p. Krzysztofem Strynkowskim, Kierownikiem Delegatury
WFOŚiGW  i p. Andrzejem Koczurką w sprawie obniżenia oprocentowania 
pożyczek.

Efektem tych rozmów jest promesa obniżenia oprocentowania z 3,5 do 3 %.

Umożliwi to oszczędności dla Gminy Męcinka w wysokości ok. 60 000 zł. 



18 lutego

•Spotkanie z p. Stanisławem Laskowskim, Starostą Powiatu Jaworskiego,  na 
temat organizacji ruchu drogowego w Piotrowicach.

•Spotkanie z  p. Wandą Gołębiowską, Dyrektor Departamentu ds. Społecznych 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Radosławem 
Zysnarskim, Wiceprezesem PSL Województwa Dolnośląskiego na temat 
współpracy  na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy 
Męcinka.



19 lutego
Spotkanie z p. Agnieszką Rabiszewską, kierownik GOZ w Miłkowicach, na 
temat możliwości podniesienia standardu opieki zdrowotnej dla mieszkańców 
Gminy Męcinka.

20 lutego
Rozpatrzenie ofert klubów sportowych z terenu Gminy Męcinka w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury 
fizycznej i sportu w 2015 r. Podpisano umowy : KS Chełmiec 10 000 zł, LKS 
„Platan” Sichów 10 000 zł, KS „Bazalt” Piotrowice 20 000 zł, KS Męcinka              
32 000 zł.

21 lutego
Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Pomocne



22 lutego

Organizacja wyborów uzupełniających do Rady Gminy Męcinka w okręgu 
wyborczym nr 4: Sichów i Sichówek.

W związku z osiągnięciem przez dwóch kandydatów: Jana Krupińskiego i 
Waldemara Talara takiej samej liczby głosów tj. 82 Gminna Komisja Wyborcza 
przeprowadziła losowanie. Radnym został p. Waldemar Talar z Sichowa.



23 lutego

Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu na organizację
zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn.: „Umiem pływać”
w 2015 roku.

•Projekt dotyczy uczniów szkół podstawowych klas I-III – mieszkańców Gminy.

•Projekt obejmuje organizację 10 zajęć (po 2 godziny lekcyjne).

•Zajęcia będą realizowane na pływalni „Słowianka” w Jaworze.



23 lutego

• Prace planistyczne nad zmianą studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Męcinka.

• Wypowiedzenie umowy kontraktu na zarządzanie Gminnym Ośrodkiem 
Zdrowia  w Piotrowicach p. Jadwidze Woźny.

• Spotkanie z przedstawicielem firmy leasingowej na temat możliwości 
wynikających z obniżenia stawek podatku od środków transportu.



24 lutego

•Spotkanie z p. Beatą Bednarczyk, nauczycielem punktu przedszkolnego z 
Pomocnego, na temat sytuacji dotyczącej wychowania przedszkolnego na 
obszarze pogórza Gminy Męcinka.

•Spotkanie z rodzicami dzieci z terenu Gminy Męcinka w Szkole Podstawowej 
w Piotrowicach w sprawie edukacji przedszkolnej.



25 lutego
•Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Fundacji Polska Miedź w 
Lubinie na zakup wyposażenia punktu lekarskiego w Męcince. 

•Przygotowanie wniosku do PUP w Jaworze w celu organizacji prac 
społecznie użytecznych w Gminie Męcinka:

- 14 osób w miejscowościach: Męcinka, Pomocne, Małuszów, Słup,                    
Piotrowice, Chroślice, Muchów, Chełmiec, Sichówek, Kondratów, 
Stanisławów, Myślinów.

- od marca do listopada 2015 r.



25 lutego
•Wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wymianę uszkodzonej tłoczni 
ścieków w miejscowości Chroślice.

Całkowity koszt wymiany będzie wynosił 34 400 zł.

Koszt wymiany takiej samej tłoczni w miejscowości Słup w roku 2013                                       
wyniósł 149 000 zł.

•Spotkanie z sołtysami Gminy Męcinka w celu wspólnego wypracowania 
kalendarza imprez na 2015 r.



Przeprowadzenie naboru na stanowisko 

sekretarza gminy:

- Ogłoszenie o naborze : 6.02.2015 r.

- Przyjmowanie ofert: do 20.02.2015r. ( wpłynęły 3 oferty)

- Powołanie komisji w celu rozpatrzenia ofert: 16.02.2015r.

- Przeprowadzenie rozmów z kandydatami: 23 i 24.02.2015r.

- Wyłonienie kandydata: Zygmunt Melner



Zatrudnienie sprzątaczek

W związku z odejściem na emeryturę przez obecną osobę zatrudnioną na 
stanowisku sprzątaczki Urzędu Gminy Męcinka podjąłem decyzję o 
zatrudnieniu 2 osób : Jedna na ½ etatu do sprzątania Urzędu Gminy w 
Męcince, druga na ¼ etatu do sprzątania GBP i części kulturalnej budynku nr 
85  w Męcince.



Pozyskanie stażystów przy współpracy z 
PUP w Jaworze

Ogółem przyjęto trzech stażystów: 1 do grupy roboczej pod nadzorem                     
p. Sławomira Szembera, 2 do Urzędu Gminy w Męcince jako pracowników 
biurowych.



WYDANIE ZARZĄDZEŃ















Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka


