
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA 
GMINY MĘCINKA 

MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

ZA OKRES OD 28.12.2015 – 12.02.2016 r.



ZARZĄDZENIA



Zarządzenie nr 1

w sprawie zasad "Budżetu Obywatelskiego" Gminy Męcinka



Zarządzenie nr 2

w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa w 
reprezentowaniu Gminy 
Męcinka w radzie 
Stowarzyszenia "Lokalnej 
Grupy Działania Partnerstwo 
Kaczawskie"



Zarządzenie nr 3

w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Męcinka  na rok 2016. 



Zarządzenie nr 4

zmieniające zarządzenie w 
sprawie zasad przeprowadzania 
okresowych ocen pracowników 
samorządowych zatrudnionych 
na stanowiskach urzędniczych, 
w tym na kierowniczych 
stanowiskach urzędniczych 



Zarządzenie nr 5

w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania w Urzędzie Gminy Męcinka



Zarządzenie nr 6

w sprawie ustalenia czynności w 
postępowaniu rekrutacyjnym i 
postępowaniu uzupełniającym w roku 
szkolnym 2016/2017 do publicznych 
przedszkoli oraz do publicznych szkół 
podstawowych dla których Gmina 
Męcinka jest organem prowadzącym



NADZOR NAD INWESTYCJAMI 

I ZADANIAMI REMONTOWYMI



Remont obiektu na cele nowej siedziby GOPS w Męcince  w ramach 
podnoszenia jakości usług publicznych, w tym dostosowywanie 

instytucji dla osób niepełnosprawnych. 



Budowa chodnika w Słupie



Remont świetlicy w Sichówku



Usuwanie awarii wodociągu 
w Sichówku



Zapytania ofertowe na realizację inwestycji









•  28 grudnia 2015 r.
Otwarcie i uruchomienie nowej przychodni zdrowia      
     w Męcince ze specjalistycznym sprzętem, 
gabinetami lekarskimi i zabiegowymi.
Inwestycja ma na celu poprawę jakości świadczonych usług 
publicznych w Gminie Męcinka w zakresie opieki zdrowotnej 
oraz realizuje jeden z wielu priorytetów naszej działalności,       
w tym likwidację barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych w instytucjach publicznych. 







Inwestycja jest jednym z etapów rozpoczętej reformy opieki zdrowotnej w 
Gminie Męcinka. 

Obecnie:
• Mamy możliwość wykonywania codziennych badań laboratoryjnych z odbiorem wyników tego samego dnia. Zmienione zostały 

godziny pracy ośrodków zdrowia tak, aby dostępne były dla Naszych Pacjentów zarówno  w godzinach przedpołudniowych jak i 
popołudniowych.

• Nowa przychodnia w Męcince z nowymi gabinetami lekarskimi, zabiegowymi, nowym gabinetem stomatologicznym oraz 
ginekologiczno – urologicznym.

• W naszych przychodniach zatrudnieni zostali lekarze specjaliści, a bardzo dobra kadra pielęgniarska w dalszym ciągu się szkoli w celu 
świadczenia jak najlepszej jakości opieki zdrowotnej dla Naszych Pacjentów. 

• Zakupiono nowe USG do badania  jamy brzusznej, tarczycy, serca i badania ginekologicznego. 

• Od czerwca 2015 r. do naszych ośrodków zadeklarowało się 154 nowych pacjentów do lekarza,                   154 do pielęgniarki oraz 86 
do położnej. 

• Od lutego 2016 r. w ramach Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach uruchamiamy Poradnię Rodzinną, w której przyjmować będą 
psycholog, psychiatra i psychoterapeuta, a wsparcie znajdą w niej zarówno Pacjenci z różnego rodzaju uzależnieniami, jak i rodziny, 
dzieci i osoby starsze. 

• Nasz ośrodek w 2015 r. przeprowadził już kilka akcji profilaktycznych takich jak „Stop Nowotworom                   u Dzieci” oraz akcja dla 
seniorów 60 +.

• Rok 2016 będzie rokiem szczególnie ukierunkowanym na diagnostykę Naszych Pacjentów. Lekarze specjaliści przy wykorzystaniu 
profesjonalnego sprzętu będą realizować akcje diagnostyczne dotyczące min. otyłości, wykrywania nowotworów u dzieci, 
nowotworów skóry, nefropatii i cukrzycy. 



29 grudnia

Wykonanie projektu 
budowlanego na 
Przebudowę wraz 
z remontem budynku 
świetlicy wiejskiej 
w Chełmcu. 



•  3 stycznia – spotkanie z mieszkańcami 
podczas „Opłatka” w Pomocnem (niedziela)

• 4 stycznia – spotkanie ze strażakami OSP 
Małuszów na temat funkcjonowania 
jednostki.



•  6 stycznia – współorganizacja Orszaku Trzech 
Króli w Męcince



• 7 stycznia – organizacja wyborów 
uzupełniających na sołtysa w Muchowie.

Sołtysem wsi została pani Janina Porębska.



•  8 stycznia
Organizacja i przeprowadzenie zebrania w 
sprawie budowy przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków w Stanisławowie. 

•  11 stycznia
Spotkanie ze strażakami OSP Przybyłowice na 
temat funkcjonowania jednostki.



• 12 stycznia
Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie sytuacji kryzysowej dotyczącej 
braku wody w Myślinowie, Stanisławowie i Bogaczowie. 

•Powyżej wskazane miejscowości nie posiadają sieci wodociągowej. Mieszkańcy korzystają   z prywatnych przydomowych 
studni. Występująca w 2015 r. susza spowodowała wyschnięcie żył wodnych, które je zasilają. W związku z tym wystąpił 
fundamentalny problem egzystencjonalny dla mieszkańców Myślinowa, Stanisławowa i Bogaczowa – brak wody. 

•Podjąłem działania mające na celu dostarczenie wody do powyższych miejscowości poprzez zadysponowanie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Męcince, która   w 2015 r. wykonała łącznie 105 kursów dostarczając mieszkańcom wodę do celów 
socjalno – gospodarczych, w tym do miejscowości Myślinów 73 razy. Koszt, jaki poniosła gmina na ten cel w ramach 
zarządzania kryzysowego w 2015 r. to 15 953,84 zł.  Ochotnicza Straż Pożarna w Męcince posiada na swoim wyposażeniu  
20 – letni pojazd marki Jelcz GCBA z beczką o pojemności 6 600 l, która z racji swojego wieku oraz ciągłej eksploatacji  jest  
w częstej naprawie. 

•Obecnie jestem na etapie przygotowywania dokumentacji celem pozyskania dotacji  w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Myślinów i Stanisławów. 
Inwestycja polegać będzie na budowie sieci przesyłowej od istniejącej studni w Muchowie do początku wsi Myślinów, sieci 
 w Myślinowie, sieci przesyłowej do Stanisławowa i sieci w Stanisławowie. Szacowana wartość inwestycji to 5 100 000 zł.    
Jednakże jak wynika z informacji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nabory wniosków 
w ramach PROW 2014-2020 odbędą się w II kwartale 2016 r.  w związku z czym podpisanie ewentualnej umowy o dotację 
może nastąpić III kwartale 2016 r., a co za tym idzie realizacja inwestycji mogłaby nastąpić w 2017 r. Z informacji uzyskanej 
z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że tegoroczne lato prognozowane 
jest również jako ubogie w opady deszczu. Istnieje zatem poważne zagrożenie, że społeczność lokalna z problemami 
dostępu do wody borykać się będzie jeszcze przez co najmniej  2 lata. Ze stałej obserwacji wynika, że problem ten 
sukcesywnie się nasila z powodu wysychania coraz większej ilości studni przydomowych.

•  O pomoc w pozyskaniu środków finansowych z budżetu państwa w przedmiotowej sprawie zwróciłem się do Wojewody 
Dolnośląskiego  Pawła Hreniaka oraz do Starosty Powiatowego w Jaworze o pomoc finansową w ramach zarządzania 
kryzysowego w przedmiotowym zakresie.



•  12 stycznia
Spotkanie ze strażakami z OSP Pomocne w 
sprawie funkcjonowania jednostki.

Spotkanie z sołtysami Gminy Męcinka w 
sprawie ustalenia kalendarza imprez na 2016 r.



•  13 stycznia
Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w Męcince 
podczas turnieju piłki siatkowej.



13 stycznia
Spotkanie z prezesami klubów sportowych w 
sprawie podziału środków finansowych na 
działalność klubów. 



•  15 stycznia 
Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w 
Piotrowicach oraz wręczenie nagród w 
konkursie „Mama, tata, dzieci – segregują 
śmieci”. Zdjęcia dzieci i prac znalazły się w 
gminnym kalendarzu odpadowym na 2016 r.



•  16 stycznia 
Spotkanie z mieszkańcami podczas „Opłatka” w Chroślicach.

• 17 stycznia (niedziela) 
Spotkanie z seniorami w Piotrowicach.
Spotkanie z mieszkańcami podczas „Opłatka” w Przybyłowicach.

•  20 stycznia
Prace nad zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz spotkanie z planistą p. Jackiem Godlewskim.



•  22 stycznia 
Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jawor p. Piotrem 
Wierzbickim w sprawie wspólnego finansowania odbudowy drogi 
Bogaczów – Pomocne. 

Udział w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Męcinka.

• 23 stycznia 
Spotkanie z mieszkańcami podczas „Opłatka” w Małuszowie.
• 24 stycznia
Spotkanie z mieszkańcami podczas „Opłatka” w Sichowie.



•  24 stycznia
Zorganizowanie spotkania kolędowego dla 
zespołów artystycznych z Gminy Męcinka w celu 
podziękowania im za całoroczną pracę.

W spotkaniu udział wzięło ponad 100 
mieszkańców Gminy Męcinka.











•  25 stycznia
Kolejne spotkanie z dyrektorkami szkół Gminy 
Męcinka w sprawie trudności związanych z 
przewozem dzieci przez zakontraktowanego 
19.08.2014 r. przewoźnika tj. PKS Legnica oraz w 
sprawie naborów do przedszkoli gminnych i 
zidentyfikowaniu ewentualnych problemów 
szkół i zagrożeń w związku z naborem 6 i 7 
latków do szkoły.



•  25 stycznia

Wypowiedzenie umowy z PKS Legnica na wykonywanie 
przewozów szkolnych na terenie Gminy Męcinka.

W związku z licznymi uwagami rodziców zgłaszanymi telefonicznie jak 
podczas spotkań z mieszkańcami na temat częstych spóźnień autobusów 
szkolnych oraz mając na uwadze, iż problem ten trwa w Gminie Męcinka 
od kilku lat ( informacja na podstawie przekazów od mieszkańców 
gminy, pracowników Urzędu Gminy, dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół 
w Męcince) zdecydowałem o rozwiązaniu umowy z PKS Legnica. 
Z dokumentów przetargowych wynika, że oferta PKS Legnica była jedyną 
ofertą, która złożona została do Urzędu Gminy Męcinka w odpowiedzi 
na ogłoszony przetarg w 2014 r. Obecnie poszukujemy nowego i 
rzetelnego podmiotu, który zapewniać będzie dowozy uczniom w 
sposób bezpieczny i odpowiedzialny. 



•  26 stycznia
- Dokonanie przepisu notarialnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego. 

- Spotkanie z kancelarią prawną p. Michała Regulskiego w sprawie podjęcia 
ewentualnej współpracy dotyczącej obsługi prawnej Urzędu Gminy 
Męcinka. 

• 27 stycznia
Udział w balu karnawałowym przedszkolaków z Męcinki



•  27 stycznia
Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Oddział w Legnicy w sprawie 
finansowania budowy przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków w Pomocnem, Muchowie, 
Kondratowie, Stanisławowie, Myślinowie i Bogaczowie.

Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego i 
Nadleśniczym Nadleśnictwa Jawor w sprawie odbudowy 
drogi Bogaczów – Pomocne.



•  28 stycznia

Spotkanie z mieszkańcami podczas uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu w 
Pomocnem oraz w III klasie Szkoły 
Podstawowej w Męcince. 





•  28 stycznia

Udział w zebraniu rodziców w Zespole Szkół w Męcince w 
celu przedstawienia propozycji programu motywacyjnego dla 
uczniów oraz konsultacji w sprawie uruchomienia Klubu 
Żeglarskiego dla dzieci i młodzieży na zbiorniku wodnym 
Słup. 

W zebraniu udział wzięli również dr Jacek Falkenberg 
wykładowca Karkonoskiej Szkoły Wyższej oraz Grzegorz Dyjas 
Komandor Klubu Żeglarskiego Reda w Złotoryi.



•  29 stycznia
Spotkanie z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół w 
Męcince podczas podsumowania I semestru nauki w 
roku szkolnym 2015/2016 oraz wręczenie nagród w 
konkursie „Mama, tata, dzieci – segregują śmieci”. Prace 
plastyczne i zdjęcia dzieci znalazły się w gminnym 
kalendarzu odpadowym na 2016 r.



• 28 stycznia

Spotkanie z mieszkańcami 
podczas uroczystości z okazji 
Dnia Babci i Dziadka w 
przedszkolu w Męcince w 
grupie 3-latków



•  30 stycznia
Udział w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 
OSP Męcinka. 

Zdjęcia udostępnione dzięki 
uprzejmości OSP Męcinka



•  31 stycznia (niedziela) 
Spotkanie z mieszkańcami podczas „Opłatka” w Chełmcu



2 lutego 
Ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkoli w 
Gminie Męcinka na rok szkolny 2016/2017 .



•  1 - 5 lutego 
Finansowanie ferii dla dzieci w ZSZ Męcinka oraz SP Piotrowice.

W Zespole Szkół w Męcince odbyły się zajęcia kulinarne, 
artystyczne, sport, gry i zabawy językowe, wyjazd do kręgielni i na 
basen, a także zabawa w ekonoma w ramach programu „Na 
własne konto”. 
Warsztaty piernikarskie w muzeum w Jaworze, wędrówka na wieżę 
Jaworskiego Zamku Piastowskiego, jazda na łyżwach na lodowisku 
w Strzegomiu, zajęcia z Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w 
Dobkowie, zawody lekkoatletyczne w szkole, ale i zajęcia w 
Multicentrum w Jaworze – tak spędzili ferie zimowe uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Piotrowicach. 

Zajęcia dla dzieci podczas ferii sfinansowano ze specjalnie 
przeznaczonych na ten cel dodatkowych środków z budżetu 
Gminy Męcinka.







Aktywność sołectw 
w organizacji ferii zimowych dla dzieci 

z Gminy Męcinka.



Chełmiec – zajęcia plastyczne, rekreacyjne.
• Zajęcia te prowadzone są codziennie w godzinach 

popołudniowych przez cały okres ferii zimowych.



Słup 09.02.2016 r. – wyjazd dzieci do centrum 
zabaw w Legnicy. 



•  2 lutego 
Spotkanie z Wójtem Gminy Legnickie Pole w 
sprawie funkcjonowania samorządów.

Udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Starosty 
Powiatu Jaworskiego w Wądrożu Wielkim.

Spotkanie z mieszkańcami podczas zebrania w 
Małuszowie.



•  2 lutego
Spotkanie z p. Janem Legeniem oraz p. Ewą 
Romanowską – Legeń na temat rozwoju 
przedsiębiorstwa.

Spotkanie z sołtys Chełmca p. Ewą Kuc oraz 
członkami rady sołeckiej w sprawie konsultacji 
na temat wycinki drzew w tym sołectwie. 



•  3 lutego
Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego w sprawie 
dofinansowania przedsięwzięć kulturalnych w 
Gminie Męcinka z budżetu województwa.

Spotkanie z mieszkańcami Chroślic w świetlicy 
wiejskiej z okazji „tłustego czwartku”. 



•  4 lutego
Prace nad zmianą Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Męcinka.

Spotkanie z dyrekcją szkół Gminy Męcinka, 
Proboszczem Parafii w Męcince oraz Komendantem 
Gminnym OSP w sprawie zorganizowania 
uroczystości w Męcince z okazji Państwowego 
Święta Żołnierzy Wyklętych. 



•  5 lutego
Spotkanie z p. Markiem Cieślakiem Zastępcą 
Dyrektora Dolnośląskich Zespołów Parków 
Krajobrazowych w Piotrowicach Gmina 
Przemków w sprawie konsultacji realizacji 
budowy przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Męcinka. 



•  6 lutego ( sobota )
Spotkanie z mieszkańcami Muchowa 

Udział w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 
w Małuszowie. 



•  8 lutego
Spotkanie z firmą TAURON w sprawie realizacji 
umowy serwisowej dotyczącej oświetlenia w 
Gminie Męcinka.

Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w 
Jaworze nadkom. Jackiem Wysockim na temat 
współpracy samorządu gminnego z KPP w Jaworze. 



•  10 lutego
Udział w Komisji Rady Gminy Męcinka

Udział w zebraniu wiejskim w Muchowie              
   i spotkanie z mieszkańcami. 

•  11 lutego 
Udział w zebraniu wiejskim w Myślinowie            
    w sprawie funduszu obywatelskiego.



Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka
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