Informacja z działalności
Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego
za okres od 19 kwietnia do 29 maja 2018r.

Działania na rzecz pozyskania dotacji
w okresie sprawozdawczym
• 19.04. Podpisanie umowy dotacji z dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Ministerstwa Sprawiedliwości w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu na
zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z Gminy Męcinka. Pozyskana dotacja wynosi
47 223 zł.
• 25.04. Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD we Wrocławiu
w sprawie dotacji na budowę wodociągu w Stanisławowie.
• 25.04. Spotkanie z Zastępcą Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie dotacji na budowę wodociągu w
Stanisławowie.
• Złożono wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu rat. – gaśn. dla OSP Przybyłowice do
UMWD.
• 8.05. i 15.05. Spotkanie zespołu roboczego w Urzędzie Gminy w Męcince i analiza możliwości
dofinansowania inwestycji planowanych do realizacji w latach przyszłych (budowa nowego
ośrodka zdrowia, rewitalizacja parku w Piotrowicach, budowa ścieżki rowerowej Jawor –
Piotrowice – Chełmiec, funkcjonowanie przedszkoli gminnych, rozbudowa szkoły w
Piotrowicach, przebudowa drogi powiatowej w Piotrowicach i Męcince, budowa chodników
w Pomocnem i Muchowie, budowa mieszkań socjalnych, budowa remizy w Małuszowie,
przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscu po byłej piaskowni w Nowej Męcince).

Dotacje pozyskane w okresie
sprawozdawczym
w ramach RPO WD 2014 – 2020 na termomodernizację
budynku świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach.
- W budynku od 2019 r. planuje się uruchomienie pełnowymiarowego
przedszkola publicznego.
- 17.05. – organizacja i udział w zebraniu wiejskim w Przybyłowicach w
przedmiotowej sprawie.

Nadzór nad realizowanymi inwestycjami
• Budowa chodnika w Chełmcu (inwestycja w trakcie realizacji).
• Budowa wodociągu w Myślinowie (inwestycja w trakcie realizacji).
• Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Muchowie, Pomocnem, Kondratowie i Stanisławowie (inwestycja w trakcie realizacji).
• Przebudowa skrzyżowania w Męcince (w tym budowa chodników, miejsc postojowych, miejsc wypoczynku i przejść dla pieszych – wykonano
dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę zadania).
• Budowa drogi w Chełmcu kol. Jerzyków (podpisanie umowy z wykonawcą, przekazanie placu budowy).
• Budowa drogi w Słupie w kierunku cmentarza (wykonywana jest dokumentacja projektowa).
• Wykonanie ogrodzenia i oświetlenia boiska sportowego (zakończono montaż nowego ogrodzenia, realizacja oświetlenia masztowego boiska jest w
trakcie realizacji).
• Wykonanie ogrodzenia przy GBP w Męcince (inwestycja w trakcie realizacji).
• Budowa chodnika i miejsc postojowych przy przedszkolu w Męcince (trwa procedura wyłaniania wykonawcy).
• Budowa miejsc postojowych w przy ośrodku zdrowia w Pomocnem (trwa opracowywanie dokumentacji technicznej)
• Budowa chodnika w Kondratowie (trwa procedura wyłaniania wykonawcy).
• Zakup samochodu dla OSP Przybyłowice (trwa przygotowywanie procedury przetargowej)
• Budowa zatoki autobusowej i chodnika w Chroślicach (trwa opracowywanie dokumentacji technicznej).
• Budowa mieszkań socjalnych w Piotrowicach (trwa opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej).
• Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmcu (trwa procedura przetargowa na realizację zadania).
• Budowa miejsc postojowych przy kościele w Małuszowie – I etap (trwa przygotowywanie do prac rozbiórkowych budynku).
• Budowa Otwartych Stref Aktywności w Przybyłowicach i Pomocnem (trwa oczekiwanie na decyzję o dofinansowaniu).

Obecnie realizujemy inwestycje
za ponad

11 milionów złotych!

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
• 20.04.2018 r. ogłoszenie przetargu: „Przebudowa wraz z remontem budynku świetlicy wiejskiej w Chełmcu na dz. nr 75/16 w Gminie
Męcinka”.
• 20.04.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na: „Sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice z wpięciem do
systemów w Jaworze”.
• 20.04.2018 r. unieważniono przetarg na: „Przebudowa wraz z remontem budynku świetlicy wiejskiej w Chełmcu na dz. nr 75/16 w
Gminie Męcinka” – z powodu braku ofert.
• 27.04.2018 r. ogłoszenie przetargu: „Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Męcince działka nr 927/2 obręb Męcinka”.
• 10.05.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na: „Przebudowę 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.),
• 23.05.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na: „Przebudowę 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)”.

Współpraca Gminy Męcinka i Powiatu Jaworskiego
w sprawie przebudowy drogi Małuszów – Przybyłowice.

• 17.05. Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego w sprawie realizacji
inwestycji.
Powiat Jaworski na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymał
dofinansowanie z budżetu państwa.
Odbył się pierwszy przetarg na realizację zadania. Najtańsza oferta wynosi ok.
2,5 mln.
Starosto Powiatowe w Jaworze unieważniło przetarg i obecnie toczy się nowe
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Gmina Męcinka zaplanowała dofinansować Powiat Jaworski w celu realizacji
przedmiotowego zadania w kwocie 240 000 zł .

Działania w zakresie gminnej oświaty
• 20.04. Spotkanie z dyrektorkami szkół w Męcince i Piotrowicach oraz
dr Jackiem Falkenbergiem w sprawie organizacji dla uczniów
Miniolimpiady Malucha w ramach współpracy z Karkonoską
Państwową Szkołą Wyższą z Jeleniej Góry, realizacji zajęć kulinarnych
przy udziale wykładowców i studentów uczelni w Przedszkolu
Kulinarnym w Piotrowicach oraz organizacji biegu Rzepakowa Dycha w
Chełmcu.
• 28.04. Spotkanie z Minister Anną Zalewską oraz Poseł na Sejm RP
Elżbietą Witek w sprawie funkcjonowania gminnej oświaty.

Realizowane działania w zakresie gminnej
służby zdrowia poprzez GOZ w
Piotrowicach

• Zapewnienie bezpłatnej rehabilitacji dla seniorów.
• 09.05. Spotkanie z kierowniczką GOZ Piotrowice w sprawie konieczności kontynuacji
bezpłatnej rehabilitacji, programów profilaktycznych, remontu ośrodka zdrowia w
Piotrowicach oraz podjęcia konkretnych działań podnoszących standard gminnej służby
zdrowia.

Realizowane działania w zakresie pomocy
społecznej poprzez GOPS w Męcince
• Pozyskanie z kolejnych 6 ton żywności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla podopiecznych
GOPS.

Działania w zakresie rozwoju społeczno –
kulturalnego oraz sportu
• 29.04. Organizacja wraz z Marszałkiem Tadeuszem Samborskim koncertu patriotycznego w Męcince.
• 02.05. Spotkanie z mieszkańcami gminy podczas akcji sadzenia dębów w Męcince, którego organizatorem była Parafia w Męcince.
• 04.05. Spotkanie ze strażakami OSP Małuszów z okazji Dnia Strażaka.
• 05.05. Spotkanie z Żakami KS Męcinka podczas turnieju sportowego w Męcince.
• 05.05. Spotkanie ze strażakami OSP Męcinka z okazji Dnia Strażaka.
• 15.05. Spotkanie z przedstawicielką Stowarzyszenia „Nasz Małuszów” w sprawie organizacji wydarzenia rekreacyjnego dla dzieci na
boisku gminnym w Małuszowie.
• 18.05. Spotkanie z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami szkoły w Piotrowicach podczas uroczystości Święta Patrona.
• 19.05. Udział w uroczystościach powiatowych z okazji Dnia Strażaka.
• 24.05. Wręczenie medali okolicznościowych Jubilatom z Kondratowa z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.
• 25.05. Spotkanie z przedszkolakami i ich rodzicami oraz nauczycielkami Przedszkola „Słoneczko” w Pomocnem podczas uroczystości
z okazji Dnia Rodziny.

Działania w zakresie rozwoju społecznego
i sportu – wyścig kolarski
• 07.05. Spotkanie z organizatorami wyścigów kolarskich „Jaworska
Pajda Chleba” i „Szlakiem Grodów Piastowskich”, które przebiegały
przez teren Gminy Męcinka w sprawie konieczności zmiany trasy z
uwagi na odbywające się w Parafii Słup uroczystości komunijne.
• 08.05. Spotkanie z Burmistrzem Jawora w sprawie współpracy
samorządów związanej z wyścigami kolarskimi.

Działania w zakresie rozwoju społecznego
i sportu - bieg Rzepakowa Dycha
• 10.05. Spotkanie z sołtys i radą sołecką Chełmca, dr Jackiem
Falkenbergiem z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej z Jeleniej
Góry, dyrekcją i nauczycielkami szkół Gminy Męcinka, prezesami i
druhami OSP Gminy Męcinka i pracownikami Urzędu Gminy w
Męcince w sprawie organizacji biegu „Rzepakowa Dycha” w Chełmcu.
• 12.05. Organizacja biegu Rzepakowa Dycha.

Działania w zakresie rozwoju społecznego
i sportu – organizacja gminnej strefy
kibica
• Uzyskanie zgody FIFA i
podpisanie umowy z TVP na
organizację gminnej strefy
kibica. Gmina Męcinka jako
pierwsza i jedynka z powiatu
jaworskiego znajduje się na
liście stref kibica Mistrzostw
Świata w piłce nożnej 2018.

Nagrodą w konkursie dla zwycięskiego
sołectwa jest bożonarodzeniowe
oświetlenie uliczne.

Inne działania w zakresie zarządzania
gminą
• 19.04. Spotkanie prezesem KSS Bartnica w sprawie inwestycji budowy chodnika w Nowej
Męcince.
• 21.04. Spotkanie z mieszkańcami gminy podczas uroczystości jubileuszowej Klubu Azyl w
Jaworze.
• 25.04. Organizacja wyborów uzupełniających na sołtysa w sołectwie Chroślice – sołtysem
został Jan Tomaszewski.
• 26. i 30.04. Spotkanie z sołtysem Piotrowic i właścicielem zabytkowego parku w
Piotrowicach w celu wykupu przez Gminę Męcinka przedmiotowej nieruchomości na cele
społeczne mieszkańców.
• 26.04. Spotkanie z mieszkańcami Muchowa podczas zebrania wiejskiego.
• 27.04. Udzielenie dotacji Parafii Słup na prace remontowe zabytkowego kościoła w
Sichowie.
• 07.05. Spotkanie z dzielnicowym KPP Jawor w sprawach dotyczących bezpieczeństwa na
terenie gminy.
• 11.05. Udział w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Męcinka.
• 24.05. Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy Męcinka.

Gospodarka nieruchomościami
• 24.04.2018 r. sprzedaż działki nr 184/13, o pow. 0,1652 ha, położonej w
obrębie geodezyjnym Męcinka,
• 08.05.2018 r. sprzedaż ½ udziału w nieruchomości stanowiącej
zabudowaną działkę gruntu nr 146 o pow. 0,33 ha, na rzecz
współwłaściciela nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym
Kondratów,
• 21.05.2018 r. ogłoszenie o rokowaniach po przetargach na sprzedaż działki
nr 735/4 o pow. 0,0205 ha, wchodzącej w skład zasobu Gminy Męcinka,
położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice,
• 24.05.2018 r. – Zarządzenie ws. sporządzenia i ogłoszenia wykazu
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Wydane zarządzenia
• Zarządzenie nr 21 w sprawie uzupełnienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Męcinka za
2017 r.
• Zarządzenie nr 22 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r.
• Zarządzenie nr 23 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Męcinka.
• Zarządzenie nr 24 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów
stanowiących przedmiot własności Gminy Męcinka wykorzystywanych na cele nierolnicze.
• Zarządzenie nr 25 w sprawie określenia opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących gminy
Męcinka.
• Zarządzenie nr 26 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazy nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
• Zarządzenie nr 27 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Męcince.
• Zarządzenie nr 28 w sprawie powołania inspektora ochrony danych.

Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski, Wójt Gminy Męcinka

