
Za okres od 27.10. do 24.11.2016 r. 



REALIZACJA INWESTYCJI  

Listopad 2016 r. 



 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piotrowicach 

– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki sołectwa 
 

Inwestycja realizowana jest ze rodków budżetu gminy, w tym również w ramach 
Funduszu Obywatelskiego. Koszt 40 000 zł. 

Realizacja inwestycji 

  Droga powiatowa bez chodnika. Chodnik w trakcie realizacji. 



 

Budowa wiaty rekreacyjnej w Słupie 

– utworzono plenerowe miejsce aktywności społeczności lokalnej. 
 

Inwestycję zrealizowano ze rodków budżetu gminy w wysoko ci 29 520 zł,  
w ramach Funduszu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego.  
Dnia 21.11.2016r. dokonano odbioru robót. 

Realizacja inwestycji 



 

Budowa chodnika w Nowej Męcince 

– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności w dostępie do 
przedszkola, szkoły, ośrodka zdrowia, kościoła, GOPS-u, biblioteki, sklepów  

i Urzędu Gminy w Męcince. 
 

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu KSS Bartnica.  

Realizacja inwestycji 

Chodnik w trakcie realizacji.   Droga powiatowa bez chodnika. 



Remont kuchni oraz korytarza wietlicy wiejskiej w Sichówku 

 – utworzenie warunków do aktywności społecznej mieszkańców 
sołectwa, a także do organizacji prywatnych imprez okolicznościowych.  
 

Koszt inwestycji: 18 500 zł. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Męcinka.  

Pomieszczenie kuchenne i korytarz przed remontem. 

Realizacja inwestycji 



 

Wykonanie piłkochwytów w Małuszowie – II etap. 

– poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z obiektu 
sportowego oraz uczestników imprez lokalnych. 
 
 

Inwestycję zrealizowano za kwotę 15 621 zł pochodzącą z Funduszu Sołeckiego  
i budżetu obywatelskiego Gminy Męcinka.  

Realizacja inwestycji 

Realizacja I etapu za kwotę 9 471  zł  

Realizacja II etapu za kwotę 15 621 zł 



Budowa sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej doprowadzaj cej wodę i 
odprowadzaj cej cieki bytowe z terenu działek budowlanych w Nowej 

Męcince zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 914 – 

przygotowywanie terenów do zabudowy mieszkaniowej. 

 

Warto ć inwestycjiŚ 99 999 zł 
 

Realizacja inwestycji 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzaj cej cieki bytowe ze 
strefy aktywno ci gospodarczej w Piotrowicach. 

 

Warto ć inwestycjiŚ 97 170 zł 
 

Realizacja inwestycji 



Wyłoniono wykonawcę budowy wiaty drewnianej w miejscowo ci 
Chełmiec na terenie parku dz. nr 75/15 w gminie Męcinka. 
 

Warto ć inwestycjiŚ 41 820 zł 
 

Realizacja inwestycji 



  18 listopada 

Uroczyste otwarcie drogi Bogaczów - Pomocne 





Wykonanie systemu zabezpieczenia wizyjnego w Urzędzie Gminy 
Męcinka – monitoring terenu wokół urzędu. 
 

Warto ć zadaniaŚ 5 155,88 zł 



 Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni cieków na terenach 
górskich gminy ( pozyskana dotacja z WFO iGW we Wrocławiu w 
wysoko ci 592 500 zł). 

 

 Budowa drogi i chodnika w Sichowie ( pozyskana dotacja unijna z PROW 

2014 – 2020 w wysoko ci 2 294 829 zł). 
 

 

  

 



 Gotowy jest projekt budowlany i kosztorysy inwestorskie. 

 Opracowano deklaracje przystąpienia mieszkańców do budowy przyłączy wodociągowych. 
 Przeprowadzono informacyjne zebrania wiejskie w Stanisławowie (24.10.2016r. – obecno ć 18 

osób) i My linowie (25.10.2016r. – obecno ć 34 osoby), podczas których przekazano 
mieszkańcom wyżej wymienione deklaracje.  

 

Zebrano deklaracje mieszkańców chcących przyłączyć swoje nieruchomo ci do sieci 
wodociągowejŚ My linówŚ 61 deklaracji tj. 100 % nieruchomo ci, StanisławówŚ 24 tj. 50 % 
nieruchomo ci. 
  

 
 
 





 W zakresie przyst pienia do akcji „Szkoły dla Nadziei” i „Przedszkola dla Nadziei” 
ogłoszonej przez Fundację na Ratunek Dzieciom z Chorob  Nowotworow . 

 

Celem działania jest  
zachęcenie uczniów do  
zaangażowania się  
w pomoc swoim  

rówie nikom walczącym 

z chorobą  
nowotworową.  
 

W odpowiedzi na tą  
inicjatywę przedszkola  
z Męcinki i Piotrowic  
przystąpiły do 

przedmiotowej akcji. 

 



 W zakresie przygotowania gminnego kalendarza 

na 2017 r. poprzez udział gimnazjalistów w 
konkursie Wójta Gminy Męcinka na najciekawsz  
pracę plastyczn  na temat imprez Gminy 
Męcinka.  

 
Celem działania jest promocja  
uczniów i przedsięwzięć  
społeczno - kulturalnych  

Gminy Męcinka. 
 

Zwycięskie prace opublikowane zostaną  
w kalendarzu gminnym. 



 W zakresie popularyzacji w ród 
przedszkolaków tradycji 

wysyłania kartek wi tecznych.  

 

Wykonane przez dzieci kartki rozesłane 
zostaną do włodarzy sąsiednich gmin, 
podmiotów, gospodarczych, 

społecznych, a także Premier RP oraz 
Minister Edukacji. 



  Październik / Listopad 2016r. 
Współorganizacja uroczystych obchodów 
70– lecia Szkoły Podstawowej w Męcince. 





  29 października 

Spotkanie z Burmistrzem Jawora Emilianem Ber , przedstawicielami 
Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rad  Gminy Męcinka w Urzędzie 
Gminy Męcinka w sprawie Dolno l skiej Strefy Aktywno ci 
Gospodarczej S3 Jawor. 

 

 



  29 października 

Spotkanie z przedstawicielami firmy energetycznej w sprawie linii 

przesyłowej wysokiego napięcia Mikułowa – Czarna. 

 

 



  29 października 

Spotkanie z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami podczas 

pasowania pierwszoklasistów w szkole w Piotrowicach. 



  29 października 

Spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska     
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu p. Aleksandrem Markiem Skorup  
w Urzędzie Gminy Męcinka w sprawie możliwo ci pozyskania 
dodatkowych rodków finansowych na budowę przydomowych 
biologicznych oczyszczalni cieków w Gminie Męcinka. 



  31 października 

Spotkanie z przedstawicielem firmy KSS Bartnica w sprawie 

dofinansowania zajęć z nauki pływania dla przedszkolaków z gminnego 
przedszkola w Męcince oraz realizacji innych projektów społecznych. 



  4 listopada 

Spotkanie z Wojewod  Dolno l skim p. Pawłem Hreniakiem w sprawach 

Gminy Męcinka.  



 9 listopada  
 
 Spotkanie z Dyrektorem Zarz du Dróg Powiatowych p. Michałem 

Lenkiewiczem w sprawie zimowego utrzymania drogi Bogaczów – Pomocne. 
 

 Spotkanie z rodzicami uczniów szkoły w Męcince w sprawie akcji 
„Październik i listopad miesi cami seniorów w Gminie Męcinka”. 
 

 
 

  
  
 



 10 listopada 

Spotkanie z prezesem Kopalni Surowców Skalnych Bartnica p. Jakubem 

Madejem w sprawie realizowanej inwestycji budowy chodnika w Nowej 

Męcince. 
 

 



  11 listopada  

Organizacja uroczysto ci z okazji więta Odzyskania Niepodległo ci 





Turniej „Kocham Cię Polsko – Kocham Cię Gmino” 

Drużyna radnych 



Drużyna mieszkańców 



Drużyna sołtysów 



  13 listopada 

 

Wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu z wiedzy o Gminie Męcinka - 
mieszkańcowi Pomocnego p. Edwardowi Bednarczykowi. 



Realizacja akcji: 

„Październik i listopad miesi cami  
seniorów w Gminie Męcinka” 



  13 listopada 

Spotkanie z seniorami podczas zabawy tanecznej z DJ WIK  
zorganizowanej w ramach akcji „Październik i listopad miesi cami 
seniorów w Gminie Męcinka”. 









 14 listopada 

 

 Spotkanie z sołtys Przybyłowic p. Bożen  Kaczmarek, Radn  Gminy 
Męcinka p. Wiesław  Plecety oraz mieszkańcami Przybyłowic w Urzędzie 
Gminy Męcinka w sprawie rozwoju społecznego i inwestycyjnego sołectwa 
Przybyłowice.  

 

  W zwi zku z przeprowadzonym przegl dem gwarancyjnym drogi (działki o 
nr 698/2, 698/3 i 698/4) w Męcince spotkałem się z wykonawc  inwestycji p. 
Jarosławem Jachymem - Firma Usługi Budowlano – Ziemne w celu 

zobowi zania firmy do usunięcia stwierdzonych wad.  



  14 listopada 
Spotkanie z p. Adamem Gabrysiem trenerem sportowym w celu omówienia realizacji 
zajęć piłkarskich dla dzieci w ramach projektu „Być jak Sobota – czyli mała wie  też 
ma marzenia”. 
 
Projekt zakłada przeprowadzenie 36 zajęć z piłki nożnej ( po 12 zajęć dla każdej z grup), 
które odbywać się będą w sali gimnastycznej w Męcince. 
 

Obecnie udział w zajęciach sportowych zadeklarowało 67 uczniów w wieku od 9 do 14 lat 
( deklaracje potwierdzone przez rodziców), w tym 22 dziewczynki, 45 chłopców.  
 
Zajęcia prowadzone są przez trenera z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Projekt realizowany jest w ramach dotacji z Ministerstwa Sportu  
(10 000 zł) oraz budżetu Gminy Męcinka (1150 zł). 
 

W ramach projektu zaplanowane zostały rozgrywki dzieci kontra rodzice. 



  15 listopada 

Spotkanie z dyrektorem firmy Mercedes – Benz Andreasem Schenkelem 

oraz Dyrektorem ds. Komunikacji p. Ew  Łabno – Falęck  w sprawie 
m.in. zatrudniania i kwalifikacji przyszłych pracowników fabryki, która 
ma powstać w ramach Dolno l skiej Strefy Aktywno ci Gospodarczej S3 
Jawor.  



  15 listopada  

Udział w uroczysto ci pasowania pierwszoklasistów szkoły podstawowej 
w Męcince. 
 
Przedstawienie uczniom, rodzicom i nauczycielom dyrektora firmy Mercedes – Benz Andreasa 

Schenkela. 



  17 listopada 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów 
komunalnych od wła cicieli nieruchomo ci zamieszkałych na terenie 
Gminy Męcinka.  



  17 listopada 

Spotkanie z Rad  Rozwoju Przedsiębiorczo ci w sprawie lokalizacji w 
naszej okolicy zakładu motoryzacyjnego Mercedes – Benz i 

konsekwencji z tego wynikaj cych dla przedsiębiorców Gminy Męcinka, 
a także o aktualnie dostępnych dotacjach na rozwój firm. 
 

Wypracowane zostały kierunki działań na rzecz  
przedsiębiorców naszej gminy. Podczas spotkania  
poinformowałem również o podatkach na 2017 r.  



  17 listopada  

Zorganizowanie spotkania z lekarzem dla seniorów w wietlicy wiejskiej 
w Chełmcu – w ramach akcji „Październik i listopad miesi cami 
seniorów w Gminie Męcinka”.  



  21 listopada 

Udział w uroczysto ci przekazania nowego radiowozu dla Komendy 
Powiatowej Policji w Jaworze. 



  21 listopada  

Spotkanie z pracownikami Gminnego O rodka Pomocy Społecznej w 
Męcince z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.  



  21 listopada  

Spotkanie z mieszkańcami Małuszowa w celu rozpoczęcia prac nad 
utworzeniem sołeckiej strategii rozwoju dla tego sołectwa. 
 

Warsztaty z mieszkańcami prowadzić będzie moderator odnowy wsi certyfikowany przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolno ląskiego. 



  21 listopada  

Spotkanie z mieszkańcami Pomocnego w celu rozpoczęcia prac nad 
utworzeniem sołeckiej strategii rozwoju dla tego sołectwa. 
 

Warsztaty z mieszkańcami prowadzić będzie moderator odnowy wsi certyfikowany przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolno ląskiego. 



  22 i 23 listopada  

Spotkania z rodzicami uczniów Gminy Męcinka na temat organizacji 
zajęć sportowych w ramach projektu „Być jak Sobota – czyli mała wie  
też ma marzenia”. 







Sprawa stawek za wodę i ścieki  

dla mieszkańców Gminy Męcinka 



  Korespondencja Burmistrza Jawora  

w sprawie stawek za wodę i ścieki  
dla mieszkańców Gminy Męcinka.  



  Korespondencja z Legnickim  

Przedsiębiorstwem Wodociągów  
i Kanalizacji S.A. 

w sprawie stawek za wodę dla  
mieszkańców Gminy Męcinka.  



 Dnia 3 listopada 2016r. odbył się przetarg na sprzedaż  nieruchomo ci  gruntowych o numerach geodezyjnych 
612/1( były o rodek zdrowia) o pow. 0,1233 ha i ) i 612/2 o pow.0,1232 ha, położonych w obrębie wsi Męcinka. 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym- brak wpłaty wadium, brak oferentów. 
 

 Dnia 3 listopada 2016 r. odbył się przetarg na sprzedaż  nieruchomo ci  gruntowej zabudowanej (była szkoła) o 
numerze geodezyjnym nr 800/4 o pow. 0,1079 ha, położonej w obrębie wsi Piotrowice. Przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym- brak wpłaty wadium, brak oferentów. 

  

 Dnia 18 listopada odbył się przetarg na sprzedaż 13 działek budowlanych, położonych w obrębie wsi Męcinka. 
Sprzedano jedną działkę o numerze geodezyjnym 184/19 o pow. 0,1206 ha za kwotę 51 914,00 zł +VAT. 

 



 

 Dnia 21 listopada 2016 r. został ogłoszony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomo ci gruntowej o nr geodezyjnym 238 o 0,4471 
ha, położonej w obrębie wsi Pomocne. Nieruchomo ć zabudowana budynkiem byłego o rodka zdrowia. Przetarg zaplanowano na 
28.12.2016 r. Cena wywoławcza 260 00,00 zł +VAT. 
 

 Dnia 21 listopada 2016 r. zostały ogłoszone rokowania po przetargach na sprzedaż  nieruchomo ci  gruntowej zabudowanej (była 
szkoła) o numerze geodezyjnym nr 800/4 o pow. 0,1079 ha, położonej w obrębie wsi Piotrowice. Cena wywoławcza 140 00,00 zł +VAT. 
Rokowania odbędą się 23 grudnia 2016 r. 
 

 Dnia 21 listopada 2016 r. ukazał się wykaz nieruchomo ci gruntowej o nr geodezyjnym 472/2 o pow. 0.04, położonej w obrębie wsi 
Kondratów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomo ci 
przyległej. Wniosek złożyły dwie osoby. 
 

 Dnia 21 listopada 2016 r. ukazał się wykaz nieruchomo ci gruntowych o nr geodezyjnym 408/1 o pow. 0.1799 ha, 408/2 o pow. 1.5840 
ha i 410/2 o pow. 1.6542 ha, położonych w obrębie wsi Męcinka przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego. 

 

  Dnia 21 listopada ukazał się wykaz nieruchomo ci gruntowej o nr geodezyjnym 184/7 o pow. 0.2872 ha, położonej w obrębie wsi 
Męcinka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 
 

 Dnia 23 listopada został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomo ci gruntowych o nr geodezyjnych 9 o pow. 2,8982 ha i 929/2 o 
pow. 9,0113 ha, położonych w obrębie wsi Piotrowice. Przetarg odbędzie się 28.12.2016 r. Cena  wywoławcza działki nr 9 to 
320 000,00 zł + VAT , cena wywoławcza  1 153 000,00 zł  +VAT. 
 

 24 listopada podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż dz. nr 145 o pow. 0,800 ha i dz. nr 149 o pow. 0,25 ha, położonych w obrębie wsi 
Sichówek za kwotę 12 309,84 zł.   

 





Zarządzenie nr 64 

 

w sprawie projektu uchwały 
budżetowej gminy Męcinka na 
2017 rok 



Zarządzenie nr 65 

 

w sprawie nieruchomo ci 
gruntowych stanowiących 
własno ć Gminy Męcinka 





Zarządzenie nr 66 

 

w sprawie sprzedaży 
nieruchomo ci gruntowej 
stanowiącej własno ć 
Gminy Męcinka 





Zarządzenie nr 67 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomo ci 
gruntowej stanowiącej własno ć 
Gminy Męcinka 





Zarządzenie nr 68 

 

w sprawie nieodpłatnego 
nabycia nieruchomo ci 
gruntowych 



Zarządzenie nr 69 

 

w sprawie powołania komisji do 
przeprowadzania rokowań na 
sprzedaż nieruchomo ci 
stanowiących własno ć Gminy 
Męcinka 





Zarządzenie nr 70 

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia 
nieruchomo ci gruntowej. 



Dziękuję za uwagę 

 

Mirosław Brzozowski 
Wójt Gminy Męcinka 


