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POZYSKANE DOTACJE, 
POZYSKANA POMOC RZECZOWA 

I 
REALIZOWANE INWESTYCJE



Pozyskanie dotacji 2 294 829 zł w ramach unijnego konkursu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, 
działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” na budowę drogi i chodnika w Sichowie. 

29 sierpnia 2016 r. podpisałem umowę o dotację z władzami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego.

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 r.

Gmina Męcinka jest liderem w Powiecie Jaworskim 
w unijnym naborze drogowym 2016 pod względem 

pozyskanej kwoty dofinansowania.
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� 1 lipca
Pozyskanie dotacji z budŜetu Województwa Dolnośląskiego 
w wysokości 84 000 zł na budowę drogi w Piotrowicach. 

Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji. 
Będzie to droga dojazdowa do gruntów rolnych 
oraz do osiedla domków jednorodzinnych w tym
sołectwie. Zakres prac dotyczący inwestycji 
zakończony zostanie do dnia 
31 października 2016 r.
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Budowa drogi i chodnika w Słupie. 

Inwestycja realizowana jest z budŜetu gminy Męcinka w wysokości 90 816,93 zł oraz dzięki 
pozyskanej dotacji z budŜetu państwa w kwocie 89 349 zł. 

1 lipca podpisano umowę z wykonawcą inwestycji tj. firmą COM-D.
W okresie od 1 lipca do 28 września prowadzono nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami.
28 września dokonano wizji lokalnej przed ostatecznym odbiorem drogi.
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Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Męcince.
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Remont świetlicy wiejskiej w Sichówku

Inwestycja ta jest obecnie realizowana. Z budŜetu Gminy Męcinka przeznaczono 
na to zadanie 37 994,40 zł. Na wykonanie przedsięwzięcia pozyskano takŜe 
dotację z budŜetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 30 000 zł.
15 lipca podpisana została umowa na dotację z władzami Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Budowa chodnika w Nowej Męcince

20 lipca 2016 r.
Spotkanie z Prezesem KSS Bartnica p. Jakubem Madejem w sprawie budowy chodnika w Nowej 
Męcince.

18 sierpnia 2016 r.
Spotkanie z Prezesem KSS Bartnica p. Jakubem Madejem w sprawie budowy chodnika w Nowej 
Męcince.

2 września 2016 r. 
Podpisanie porozumienia o współpracy z prezesem 
Kopalni Surowców Skalnych w Złotoryi p. Jakubem Madejem 
na temat współpracy przy budowie chodnika w Nowej Męcince. 
Powstanie 1 600 m chodnika. 
Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na 31 listopada 2016 r.

Pozyskane dotacje, pozyskana pomoc rzeczowa i realizowane Pozyskane dotacje, pozyskana pomoc rzeczowa i realizowane Pozyskane dotacje, pozyskana pomoc rzeczowa i realizowane Pozyskane dotacje, pozyskana pomoc rzeczowa i realizowane 
inwestycjeinwestycjeinwestycjeinwestycje





21 września 
Prowadzenie prac na sieci wodociągowej w Słupie z powodu 
wystąpienia awarii. 

Wrzesień
Modernizacja sieci wodociągowej 
w Nowej Męcince.
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15 września
Organizacja spotkania roboczego w sprawie realizowanej przez Starostwo 
Powiatowe w Jaworze drogi Bogaczów – Pomocne. 
Inwestycja realizowana jest przy udziale środków  finansowych z budŜetu 
gminy Męcinka , budŜetu państwa i Nadleśnictwa Jawor.

�Spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na wnioski w sprawie 
realizowanej inwestycji. Na moją prośbę udział wziął w nim przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Jaworze, projektant drogi, wykonawca zadania oraz 
radny powiatowy Sylwester Rudziec, do którego mieszkańcy równieŜ zgłaszają
kwestie dotyczące inwestycji.
� Podczas spotkania zarówno wójt, radny powiatowy, jak i sami mieszkańcy zgłosili 
bezpośrednim realizatorom inwestycji sugestie dotyczące przebiegu zadania i 
zastosowanych rozwiązań.
�Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Jaworze pan Tomasz Głąbicki, 
projektant oraz wykonawca, którą jest firma Skanska zadeklarowali, Ŝe dokonają
analizy zgłoszonych uwag.
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28 września 
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Sierpień
Pozyskanie sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Małuszów.

Od czerwca 2016 r. prowadziłem rozmowy z mł. bryg. Waldemarem 
Sarlejem Komendantem Powiatowym PSP w Jaworze oraz czyniłem 
starania u Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu mł. bryg. 
Adama Koniecznego w sprawie pozyskania sprzętu.
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10 września 2016 r. nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa 
drogowego dla OSP Małuszów.
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Fundusz sołecki i obywatelski stan na 26 września 2016 r. 

Lp. Miejscowość Fundusz sołecki Fundusz obywatelski

1 Chroślice - patelnia elektryczna          -
stoły
- zakupiono część strojów dla zespołu 
„Chrośliczanki”

- meble i krzesła

2 Męcinka - namioty wraz z ławkami i stołami    
- organizacja 70 lecia straŜy

- chodnik w trakcie realizacji

3 Sichów - zakupiono zastawę stołową do świetlicy                 
- remont pomieszczeń gospodarczych przy 
świetlicy

W trakcie realizacji:        
- wentylacja w pomieszczeniu kuchni w 
świetlicy,                      
- remont mostku w parku,   
- wykonanie schodów z kostki betonowej (tylna 
część świetlicy)

4 Sichówek - remont świetlicy (w trakcie realizacji) - zakup stołów i ławek
- remont świetlicy (w trakcie realizacji)

5 Słup budowa wiaty (w trakcie realizacji)

6 Małuszów grodzenie boiska (w trakcie realizacji)



7 Chełmiec - zakupiono nagłośnienie
- budowa wiaty (wystąpiliśmy do Konserwatora Zabytków z wnioskiem o pozwolenie na budowę)

8 Przybyłowice - dokończono budowę wiaty (wykonano podłogę) Będzie zmiana.

9 Kondratów - montaŜ siłowni zewnętrznej na boisku                   
- remont pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej
- zakupiono sprzęt dla OSP Pomocne

- zakupiono bramki na boisko,
- zakupiono nagłośnienie

10 Pomocne - wykonano wiatę drewnianą
- zakupiono sprzęt dla OSP Pomocne

11 Stanisławów - zakupiono zastawę do świetlicy 
- zakupiono materiały do remontu w świetlicy (w trakcie realizacji)

- zakupiono sprzęt dla OSP Pomocne

12 Muchów - wykonano podłogę w wiacie,
- zakupiono podesty

- zakupiono ławki ze stołami,
- zabudowa boków wiaty (w trakcie realizacji) 

13 Piotrowice - zagospodarowano skwer przed świetlicą,
- budowa chodnika (zapytanie ofertowe)

- budowa chodnika (zapytanie ofertowe)

14 Myślinów - wykonanie zabudowy wiaty                               
- wykonano przyłącze energetyczne

- malowanie przystanków drewnianych oraz elementów placu zabaw 
(w trakcie realizacji)



� ZłoŜenie wniosków do Dolnośląskiej SłuŜby Dróg i Kolei o pozyskanie 
dotacji na budowę chodników w Chełmcu i Sichowie. 

� Odbycie spotkań w WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Legnicy oraz 
złoŜenie pism do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o zwiększenie dofinansowania do 50  
% warto ści projektu dotyczącego budowy przydomowych biologicznych  
oczyszczalni ścieków w terenach górskich gminy.

� ZłoŜenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznanie dotacji na budowę
kanalizacji sanitarnej do SAG w Nowej Męcince (obręb Piotrowice).
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� Przygotowywanie przetargu na budowę PBOŚ i budowę drogi wraz 
z chodnikiem i kanalizacją deszczową w Sichowie.
25 lipca spotkałem się z Wójtem Gminy Stoszowice oraz pracownikami 
Urzędu Gminy w Stoszowicach w celu omówienia realizacji inwestycji 
budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. 
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Odbyte spotkania w sprawie zwiększenia dofinansowania do budowy przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków w gminie Męcinka w okresie objętym informacj ą z pracy wójta od ostatniej 

sesji.
8 lipca - Spotkanie z zastępcą prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Legnicy p. Janem Rybką oraz 
p. Krzysztofem Strynkowskim.

24 lipca - Spotkanie z zastępcą prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Legnicy p. Janem Rybką
oraz p. Krzysztofem Strynkowskim.

1 września – Spotkanie z zastępcą prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Legnicy p. Janem Rybką, 
p. Krzysztofem Strynkowskim oraz pracownikami WFOŚiGW podczas wizji terenowej w Myślinowie, 
Pomocnem i Muchowie.

4 września – Spotkanie z prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu p. Aleksandrem Markiem Skorupą oraz 
zastępcą prezesa p. Janem Rybką podczas doŜynek gminnych w Pomocnem. 

23 września – Spotkanie z prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu p. Aleksandrem Markiem Skorupą oraz 
zastępcą prezesa p. Janem Rybką w Urzędzie Gminy Męcinka. 
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Oczekujemy unijnych naborów wniosków 
na budowę wodociągów oraz remontu 

świetlic.
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DZIAŁ ANIA W DZIEDZINIE SPORTU 
W GMINIE M ĘCINKA



Przygotowanie wakacyjnej oferty sportowej na Orliku w Męcince.

� 1 lipca – spotkanie z animatorami Orlika w celu wypracowania oferty 
zajęć wakacyjnych.
�3 lipca - zorganizowanie rozpoczęcia sezonu wakacyjnego na Orliku 
w Męcince.



� Przyznanie dotacji na działalność Klubu śeglarskiego „Cysterska 
Brać” w 2016 r. na kwotę 10 000 zł.

� Podjąłem równieŜ rozmowy z kierownictwem zbiornika Słup w celu 
współpracy na rzecz działalności klubu. 
Spotkania odbyłem w dniu 13 lipca i 8 września 2016 r.





� 6 sierpnia 
Zorganizowanie „Turnieju Lata o Puchar Wójta Gminy M ęcinka”.
Impreza poprzedzona została spotkaniem organizacyjnym z 

przedstawicielami klubów sportowych Gminy Męcinka w Urzędzie 
Gminy w Męcince w dniu 19 lipca 2016 r.



DZIAŁANIA W DZIEDZINIE 
EDUKACJI

W GMINIE M ĘCINKA 



Realizacja Systemu Motywacyjnego Wójta Gminy M ęcinka 
w szkołach w Męcince i Piotrowicach.
Spotkanie z uczniami, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu 
wakacyjnego na Suwalszczyznę i Mazury – na spływ kajakowy Czarną
Hańczą. System ten finansowany jest z budŜetu Gminy Męcinka. 



� 8 lipca
Spotkanie z dziećmi i rodzicami wyjeŜdŜającymi na wakacje w ramach 

Systemu Motywacyjnego Wójta Gminy M ęcinka. 



� 1 września
Spotkanie z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym podczas 

rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach w Męcince i Piotrowicach.



Przyznanie dwunastu uczniom Zespołu Szkół w Męcince stypendiów 
edukacyjnych Gminy Męcinka.

Jedenastu uczniów Zespołu Szkół w Męcince otrzymało jednorazowe stypendia w 
wysokości po 500 zł za dobre wyniki w nauce, udział w konkursach 
i zaangaŜowanie na rzecz szkoły. Stypendia pochodzą z budŜetu Gminy Męcinka. 
Do stypendium okresowego na czas jednego semestru w wysokości 200 zł miesięcznie 
zakwalifikowała się natomiast jedna osoba z Zespołu Szkół w Męcince. Uczniowie 
zakwalifikowali się do stypendiów na podstawie kryteriów określonych 
w Uchwale Rady Gminy Męcinka.



� 15 września

Spotkanie z rodzicami przedszkolaków w Męcince w celu 
omówienia innowacji pedagogicznej i koncepcji „Przedszkola 
Małego Księcia” w M ęcince.

W ramach innowacji rok szkolny podzielony został na okresy i etapy, w czasie których nasze 
przedszkolaki będą poprzez zabawę, zajęcia tematyczne, celowe spotkania i wycieczki uczyć
się o danych wartościach wynikających z powieści „Mały KsiąŜe”. Wartości te to szacunek, 
przyjaźń, odpowiedzialność, dobro, miłość itd. Dzieci spotykać się będą z 
niepełnosprawnymi przedszkolakami z przedszkoli integracyjnych oraz z seniorami zarówno 
z Gminy Męcinka, jak i Domu Opieki Społecznej w Jaworze. Przy przedszkolu w Męcince 
wiosną 2017 r. powstanie ogród róŜany, który będzie dziełem zarówno dzieci jak i rodziców, 
którzy do realizacji przedsięwzięcia zostali równieŜ zaproszeni.
Harmonogram realizacji zadań programowych opracowany przez nauczycielki przedszkola: 
Beatę Bednarczyk, Ewę Bujałę, Martę Babiarz-Reczuch oraz Annę Łękawę.
Innowacja ta będzie sfinansowana z budŜetu gminy Męcinka i jest zgodna z podstawą
programową oraz polityką państwa w zakresie edukacji. O pomyśle pozytywnie 
wypowiedziało się Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział w Legnicy.





� 22 września
Przekazanie przedszkolakom z Męcinki ksiąŜek „Mały Ksi ąŜe”
A. de Saint Exupery z okazji wprowadzonej innowacji pedagogicznej 
i przedszkola „Małego Księcia” w M ęcince. 



� Wrzesień
Wr ęczenie nowym przedszkolakom i uczniom klas I – III kamizelek 

odblaskowych w celu poprawy bezpieczeństwa najmłodszych. 



� 16 lipca podczas Muchowskiego Kosiarza w Muchowie (organizatorem 
imprezy była sołtys Janina Porębska wraz z rada sołecką i mieszkańcami).

� 2 lipca podczas festynu rodzinnego Wakacje w Małuszowie 
( organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Nasz Małuszów”).

� 2 lipca podczas „Imprezy Hawajskiej w Kondratowie” (organizatorem 
imprezy była sołtys Irena Mowna wraz z radą sołecką, radny Wojciech 
Lichoń, Stowarzyszenie „Kondratowskie Krajobrazy” oraz mieszkańcy).

� 24 lipca podczas „Festynu Św. Krzysztofa” w My ślinowie (organizatorem 
festynu była sołtys Wanda Horoszko wraz z radą sołecką, ks. Marek Lach 
Proboszcz Parafii w Pomocnem oraz radny Grzegorz Pisulski).
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� 17 września podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Piotrowicach 
( organizatorami imprezy był sołtys Andrzej Ankus wraz z radą sołecką oraz   
Towarzystwo Miłośników Piotrowic).

� 13 sierpnia podczas meczu towarzyskiego „Kawalerowie kontra Ŝonaci” w 
Sichowie (organizatorem imprezy był Klub Sportowy „Platan Sichów”).

� 15 sierpnia podczas odpustu parafialnego i jarmarku w Słupie (organizatorem 
przedsięwzięcia był ks. Piotr RóŜycki Proboszcz Parafii w Słupie, sołtysi i rady 
sołeckie Słupa i Chroślic, radna Justyna Kaniak oraz wielu mieszkańców Słupa i 
Chroślic).

� Podczas doŜynek wiejskich w : Chroślicach, Myślinowie, Kondratowie, 
Małuszowie, Chełmcu, Męcince, Sichowie, Sichówku i Piotrowicach.

DoŜynki zorganizowane zostały przez sołtysów wraz z radami sołeckimi przy 
współpracy z radnymi. 

Spotkania z mieszkańcami Gminy Męcinka podczas 
wydarzeń społeczno – kulturalnych: 
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� 23 lipca
Udział w uroczystości obchodów 70 – lecia istnienia OSP Pomocne 

oraz spotkanie z druhami tej jednostki. 
Uroczystość poprzedzona została spotkaniem organizacyjnym z Komendantem 

gminnym OSP Męcinka p. Wiesławem Gregulskim oraz Prezesem OSP Pomocne 
p. Janem Fajkielem. Impreza dofinansowana została z budŜetu Gminy Męcinka. 





� 4 września
Organizacja DoŜynek Gminnych w Pomocnem

DoDoDoDoŜŜŜŜynki gminne podziynki gminne podziynki gminne podziynki gminne podzięęęękowaniem dla kowaniem dla kowaniem dla kowaniem dla 
rolnikrolnikrolnikrolnikóóóówwww

W ramach tegorocznych doŜynek odbyła się parada wieńców, tradycyjny jarmark sołecki, 
pokaz tańca dolnośląskiego zespołów folklorystycznych, pokaz tańca bawarskiego 
straŜaków OSP Pomocne i OSP Męcinka, gry i zabawy dla dzieci, stoisko GBP, galeria 
zdjęć klubu Ŝeglarskiego oraz ze spływu kajakowego w ramach Systemu Motywacyjnego 
Wójta Gminy Męcinka, koncert zespołu Systematic oraz koncert zespołu TOP ONE. 
W ramach imprezy zapewnione zostało profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie estrady, 
ochrona, toalety i kampania medialna. 

Na organizację tegorocznych doŜynek z budŜetu gminy Męcinka wydatkowano kwotę
34.663 zł
Impreza dofinansowana została z budŜetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 
6.000 zł



DoDoDoDoŜŜŜŜynki gminne podziynki gminne podziynki gminne podziynki gminne podzięęęękowaniem dla kowaniem dla kowaniem dla kowaniem dla 
rolnikrolnikrolnikrolnikóóóówwww

Organizacja doŜynek poprzedzona została:

24 sierpnia - spotkaniem z sołtysami i liderami zespołów folklorystycznych.

29 i 30 sierpnia oraz 2 i 3 września - próbami tanecznymi straŜaków OSP 
Pomocne i OSP Męcinka.

30 sierpnia, 2 i 3 września - próbami tanecznymi zespołów folklorystycznych.

Wieloma spotkaniami z sołtys Pomocnego p. GraŜyną Bulką oraz pracownikami 
Urzędu Gminy w Męcince. 





DoDoDoDoŜŜŜŜynki gminne podziynki gminne podziynki gminne podziynki gminne podzięęęękowaniem dla kowaniem dla kowaniem dla kowaniem dla 
rolnikrolnikrolnikrolnikóóóówwww
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DoDoDoDoŜŜŜŜynki gminne podziynki gminne podziynki gminne podziynki gminne podzięęęękowaniem dla kowaniem dla kowaniem dla kowaniem dla 
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DoDoDoDoŜŜŜŜynki gminne podziynki gminne podziynki gminne podziynki gminne podzięęęękowaniem dla kowaniem dla kowaniem dla kowaniem dla 
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„Bardzo serdecznie dziękuję Pani sołtys GraŜynie Bulce, radzie sołeckiej 
Pomocnego, straŜakom z OSP Pomocne, OSP Męcinka i OSP Małuszów, 
zespołom folklorystycznym i zespołowi straŜackiemu „Iskierki z 
Pomocnego”, "Stowarzyszeniu Patria Nostra", sołtysom i radom 
sołeckim Gminy Męcinka, radnym Gminy Męcinka, pracownikom 
Urzędu Gminy Męcinka oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, Ŝe 
doŜynki gminne w Pomocnem były prawdziwym świętem integracji i 
przyjaźni mieszkańców Naszej Gminy.”



� 11 września
Współorganizacja Pielgrzymki na Kalwarię w Męcince na rzecz dzieci z 

chorobą nowotworową.

Z budŜetu gminy sfinansowano koncert orkiestry dętej i wykonanie banerów 
promocyjnych. Pracownicy Urzędu Gminy w Męcince pomogli przygotować teren, 
na którym odbył się piknik rodzinny i loteria fantowa na rzecz chorych dzieci.

Głównym organizatorem wydarzenia jest ks. dr Marek Kluwak Proboszcz Parafii 
w Męcince. Współorganizatorami była równieŜ OSP Męcinka.

Organizację przedsięwzięcia wspomogły takŜe szkoły w Piotrowicach i Męcince, 
rady parafialne z Męcinki, Piotrowic i Chełmca, Zakon Maltański, JPR „Baryt”w 
Złotoryi, rady sołeckie z Męcinki i Chełmca, schola Eden z Męcinki i bardzo wielu 
innych ludzi dobrej woli. 





� 20 września
Spotkanie z prezes Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą

Nowotworową wrocławskiej kliniki onkologicznej p. Agnieszką
Aleksandrowicz oraz ks. dr Markiem Kluwakiem – pomysłodawcą i 
głównym organizatorem akcji charytatywnej na rzecz chorych dzieci 
podczas wrześniowej pielgrzymki na Kalwari ę w Męcince. 

Podczas spotkania symbolicznie przekazano w imieniu pielgrzymów 
i mieszkańców Gminy Męcinka uzbieraną kwotę na ręce pani prezes. 



INNE DZIAŁANIA



Działania na rzecz obniŜki opłat mieszkańców 

Gminy M ęcinka 

za wodę i ścieki na rzecz Gminy Jawor













� Działania na rzecz zabezpieczenia moŜliwości uzbrojenia terenów leŜących 

w granicach Gminy Męcinka i granicach Dolnośląskiej Strefy Aktywności 

Gospodarczej, której Gmina Męcinka jest współzałoŜycielem.

19 lipca -spotkałem się z przedstawicielami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz 
firmy Tauron Dystrybucja w Urz ędzie Gminy w Męcince.

22 lipca -spotkałem się z p. GraŜyną Ciurzyńską Dyrektorem Departamentu Wsparcia DuŜych 
Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, p. Michałem SzukałąWiceprezesem Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz p. Ewą Łabno – Falęcką przedstawicielkąMercedes –Benz 
w Urzędzie Gminy Męcinka.

29 lipca – spotkałem się z p. Maciejem Badorą Prezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz Wiceprezesem p. Michałem Szukałą w siedzibie Strefy w Wałbrzychu.



� 6 lipca 
Zorganizowanie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej 
w Pomocnem ( z powodu braku quorum podczas zebrania nie 

przeprowadzono wyborów).
Podczas zebrania odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pomocnego, 

podczas którego omówiono bieŜące sprawy mieszkańców.



� 7 lipca
Spotkanie z p. Piotrem BłaŜkowem Dyrektorem Wydziału 
Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego.

Spotkanie z p. Piotrem Śniguckim Dyrektorem Dolnośląskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.

Spotkanie z p. Iwoną Krawczyk Wicemarszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego.

Tematem spotkań były występujące problemy Gminy Męcinka tj. 
problem suszy i brak sieci wodociągowej, a takŜe  nieuporządkowana 

gospodarka ściekowa w gminie. 



� 8 lipca 
Spotkanie z ks. Piotrem RóŜyckim Proboszczem Parafii w Słupie 
w sprawie organizacji Odpustu i Jarmarku Parafialnego w Słupie 
w dniu 15 sierpnia 2016r. 

W imieniu mieszkańców Gminy Męcinka z budŜetu gminy ufundowałem 
tablicę jubileuszową do kościoła w Słupie. 



� 10 lipca
Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego 
p. Tadeuszem Samborskim podczas „Uroczystości Rocznicowych 

Ludobójstwa na Wołyniu” w Legnicy. 

Spotkanie dotyczyło występujących w gminie problemów, 
a mianowicie suszy i braku wodociągu oraz nieuporządkowanej 

gospodarki ściekowej w gminie. 



� 11 lipca
Spotkanie z p. Janem Legeniem właścicielem Zakładu Produkcji 

Opakowań w Nowej Męcince na temat rozbudowy zakładu na 
działce nr 929/1, którą firma ta zakupiła od Gminy Męcinka w 2015 
r. 

( po zakończeniu sprawy dot. powstania biogazowni w tym miejscu).

W przyszłym roku powstanie zakład pracy dający zatrudnienie ok. 50 
osobom.



� 13 lipca 

Spotkanie z Prezesem PKS Kamienna Góra p. Edwardem Kaczorem 
w sprawie organizowanych dowozów do szkół dzieci z Gminy 
Męcinka. 



� 21 lipca 
Zorganizowanie zebrania wiejskiego w Pomocnem w celu 

przeprowadzenia w II terminie wyborów uzupełniających do rady 
sołeckiej.

Po zebraniu odbyło się równieŜ spotkanie z mieszkańcami, podczas 
którego omówiono bieŜące sprawy sołectwa. 



� 24 lipca 
Oficjalne przywitanie nowego proboszcza w Małuszowie
ks. Andrzeja Płazę. 



� 1 sierpnia
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów i wychowanków do 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piotrowicach w roku 
szkolnym 2016/2017 (zapytanie ofertowe).



� 7 września 
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających na 

sołtysa i członków rady sołeckiej w Stanisławowie.
Spotkanie z mieszkańcami.

Po zebraniu spotkałem się z mieszkańcami w celu omówienia bieŜących 
spraw sołectwa. Mieszkańcy Stanisławowa opowiedzieli się za 
koniecznością zbudowania w tej miejscowości sieci wodociągowej 

z uwagi na problemy wielu mieszkańców spowodowane brakiem wody 
w studniach przydomowych. 



8 września 
Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP 
Małuszów do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 
w Komendzie Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jaworze.



9 września
Spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych z terenu 
powiatu jaworskiego oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej 
Policji w Jaworze podczas policyjnych zawodów strzeleckich 
w Grzegorzowie.  



13 września
Spotkanie z wójtami i burmistrzami na temat klęski suszy i konieczności 
podjęcia wspólnych działań w celu pozyskania dotacji na ten cel z budŜetu 
państwa.

Spotkanie odbyło się w miejscowości Wleń i jest następstwem pierwszego 
takiego spotkania w Stoszowicach. W dniu 25 lipca 2016 r. wystosowane zostało 
wspólne pismo gmin: Stoszowice, Męcinka, Bolków, Leśna, Lubomierz, Mirsk, 
Stara Kamienica, Wleń i Kłodzko do Wojewody Dolnośląskiego oraz do 
wiadomości Premier Beaty Szydło, MSWiA, WFOŚiGW we Wrocławiu, 
NFOŚiGW w Warszawie oraz posłów i senatorów z województwa 
dolnośląskiego  z prośbą o uruchomienie programów związanych z dotacjami 
celowymi z budŜetu państwa na zapobieganie skutkom suszy. 



� 14 września
Spotkanie z nowym sołtysem Stanisławowa p. Grzegorzem 

Walentynowiczem w sprawie rozwoju wsi oraz zasad formalno –
prawnych dotyczących realizacji funduszu obywatelskiego 

i sołeckiego, a takŜe środków finansowych na działania kulturalne.

Spotkanie z Kołem GospodyńWiejskich ze Słupa w sprawie zasad 
korzystania ze świetlicy wiejskiej.



� 19 września
Spotkanie z uczniami, dyrekcją i nauczycielami Szkoły Podstawowej 
w Piotrowcach podczas konkursu z bezpieczeństwa przygotowanego 

przez policjantów z KPP w Jaworze. 



� 22 września
Podpisanie umowy o przyznanie dotacji na remont muru 

zabytkowego cmentarza w Kondratowie na kwotę 10 000 zł. 
Spotkanie z ks. Markiem Lachem Proboszczem Parafii w Pomocnem.



� 27 września
Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy Męcinka. 



� 14 września w Przybyłowicach 
� 19 września w Sichowie
� 21 września w Muchowie
� 26 września w Chełmcu i Pomocnem
� 27 września w Małuszowie
� 28 września w Stanisławowie i Piotrowicach



� Dnia 28.07.2016 r. zawarcie aktu notarialnego – sprzedaŜ 3 lokali mieszkalnych, połoŜonych w obrębie wsi Męcinka:
- lokal nr 1 w budynku nr 74 sprzedano za kwotę 8 680,00 zł
- lokal nr 3 w budynku nr 74 sprzedano za kwotę 10 940,00 zł
- lokal nr 4 w budynku nr 74 sprzedano za kwotę 5 060,00 zł

� Dnia 29.07.2016 r. odbył się przetarg na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych o numerach geodezyjnych 870/1, 870,2 
i 870/3, połoŜonych w obrębie wsi Męcinka. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

12.09.2016r. zawarcie aktu notarialnego :
- dz.870/1 o pow. 0,0017 ha sprzedano za kwotę 345,40 zł
- dz.870/2 o pow. 0,0095 ha sprzedano za kwotę 2 020,00 zł
- dz.870/3 o pow. 0,0112 ha sprzedano za kwotę 5 750,00 zł

� Dnia 19.08.2016r. odbył się przetarg na sprzedaŜ nieruchomości  gruntowych o numerach geodezyjnych 612/1( były 
ośrodek zdrowia) o pow. 0,1233 ha i ) i 612/2 o pow.0,1232 ha połoŜonych w obrębie wsi Męcinka.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym- brak wpłaty wadium, brak oferentów.

� Dnia 25.08.2016 r. odbył się przetarg na sprzedaŜ nieruchomości  gruntowej zabudowanej (była szkoła) o numerze 
geodezyjnym nr 800/4 o pow. 0,1079 ha, połoŜonej w obrębie wsi Piotrowice.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym- brak wpłaty wadium, brak oferentów.



� 8 września 
Opublikowanie wykazu działek budowlanych w Nowej Męcince do 

sprzedaŜy. Planowany termin ogłoszenia przetargu to październik 2016 
r.
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Zarządzenie nr 41

wwww sprawie zmiany sprawie zmiany sprawie zmiany sprawie zmiany 
budbudbudbudŜŜŜŜetu gminy etu gminy etu gminy etu gminy 
MMMMęęęęcinka na 2016 rokcinka na 2016 rokcinka na 2016 rokcinka na 2016 rok
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do rozstrzygnido rozstrzygnido rozstrzygnido rozstrzygnięęęęcia konkursu ofert na cia konkursu ofert na cia konkursu ofert na cia konkursu ofert na 
Dofinansowanie wkDofinansowanie wkDofinansowanie wkDofinansowanie wkłłłładu wadu wadu wadu włłłłasnego asnego asnego asnego 

organizacji pozarzorganizacji pozarzorganizacji pozarzorganizacji pozarząąąądowych do projektdowych do projektdowych do projektdowych do projektóóóów w w w 
wspwspwspwspóóóółłłłfinansowanych ze finansowanych ze finansowanych ze finansowanych ze śśśśrodkrodkrodkrodkóóóów funduszy w funduszy w funduszy w funduszy 
europejskich i innych europejskich i innych europejskich i innych europejskich i innych źźźźrrrróóóódedededełłłł zewnzewnzewnzewnęęęętrznych trznych trznych trznych 
ssssłłłłuuuuŜąŜąŜąŜących realizacji zadacych realizacji zadacych realizacji zadacych realizacji zadańńńń publicznych publicznych publicznych publicznych 
gminy w ramach otwartego konkursu gminy w ramach otwartego konkursu gminy w ramach otwartego konkursu gminy w ramach otwartego konkursu 
ofertofertofertofert”””” w 2016 r.w 2016 r.w 2016 r.w 2016 r.



Zarządzenie nr 45

wwww sprawie sprzedasprawie sprzedasprawie sprzedasprawie sprzedaŜŜŜŜy y y y 
nieruchomonieruchomonieruchomonieruchomośśśści ci ci ci 
gruntowych gruntowych gruntowych gruntowych 
stanowistanowistanowistanowiąąąących wcych wcych wcych włłłłasnoasnoasnoasnośćśćśćść
Gminy MGminy MGminy MGminy Męęęęcinka.cinka.cinka.cinka.





Zarządzenie nr 46

wwww sprawie zmiany sprawie zmiany sprawie zmiany sprawie zmiany 
budbudbudbudŜŜŜŜetu gminy etu gminy etu gminy etu gminy 
MMMMęęęęcinka nacinka nacinka nacinka na 2016 rok2016 rok2016 rok2016 rok



Zarządzenie nr 47

wwww sprawie sprzedasprawie sprzedasprawie sprzedasprawie sprzedaŜŜŜŜy w y w y w y w 
formie przetargu ustnego formie przetargu ustnego formie przetargu ustnego formie przetargu ustnego 
nieograniczonego nieograniczonego nieograniczonego nieograniczonego 
nieruchomonieruchomonieruchomonieruchomośśśści gruntowych ci gruntowych ci gruntowych ci gruntowych 
stanowistanowistanowistanowiąąąących wcych wcych wcych włłłłasnoasnoasnoasnośćśćśćść
Gminy MGminy MGminy MGminy Męęęęcinka.cinka.cinka.cinka.



Zarządzenie nr 48

wwww sprawie sprzedasprawie sprzedasprawie sprzedasprawie sprzedaŜŜŜŜy y y y 
nieruchomonieruchomonieruchomonieruchomośśśści gruntowych ci gruntowych ci gruntowych ci gruntowych 
stanowistanowistanowistanowiąąąących wcych wcych wcych włłłłasnoasnoasnoasnośćśćśćść
Gminy MGminy MGminy MGminy Męęęęcinkacinkacinkacinka



Zarządzenie nr 49

wwww sprawie wyznaczenia sprawie wyznaczenia sprawie wyznaczenia sprawie wyznaczenia 
jednostki organizacyjnej do jednostki organizacyjnej do jednostki organizacyjnej do jednostki organizacyjnej do 
realizacji zadarealizacji zadarealizacji zadarealizacji zadańńńń z zakresu z zakresu z zakresu z zakresu 
śśśświadczenia wiadczenia wiadczenia wiadczenia 
wychowawczegowychowawczegowychowawczegowychowawczego



Zarządzenie nr 50

wwww sprawie zmiany budsprawie zmiany budsprawie zmiany budsprawie zmiany budŜŜŜŜetu etu etu etu 
gminy Mgminy Mgminy Mgminy Męęęęcinka nacinka nacinka nacinka na 2016 rok 2016 rok 2016 rok 2016 rok 



Zarządzenie nr 51

wwww sprawie sposobu i trybu sprawie sposobu i trybu sprawie sposobu i trybu sprawie sposobu i trybu 
gospodarowania gospodarowania gospodarowania gospodarowania 
skskskskłłłładnikami rzeczowymi adnikami rzeczowymi adnikami rzeczowymi adnikami rzeczowymi 
majmajmajmająąąątku ruchomego Gminy tku ruchomego Gminy tku ruchomego Gminy tku ruchomego Gminy 
MMMMęęęęcinkacinkacinkacinka



Zarządzenie nr 52

wwww sprawie powosprawie powosprawie powosprawie powołłłłania Komisji ania Komisji ania Komisji ania Komisji 
Egzaminacyjnej do Egzaminacyjnej do Egzaminacyjnej do Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu przeprowadzenia egzaminu przeprowadzenia egzaminu przeprowadzenia egzaminu 
kokokokońńńńczczczcząąąącego scego scego scego słłłłuuuuŜŜŜŜbbbbęęęę
przygotowawczprzygotowawczprzygotowawczprzygotowawcząąąą dla pani dla pani dla pani dla pani 
Katarzyny MagryKatarzyny MagryKatarzyny MagryKatarzyny Magryśśśś



Zarządzenie nr 53

wwww sprawie zmiany budsprawie zmiany budsprawie zmiany budsprawie zmiany budŜŜŜŜetu etu etu etu 
gminy Mgminy Mgminy Mgminy Męęęęcinka nacinka nacinka nacinka na 2016 rok 2016 rok 2016 rok 2016 rok 



Zarządzenie nr 54

wwww sprawie sprzedasprawie sprzedasprawie sprzedasprawie sprzedaŜŜŜŜy y y y 
nieruchomonieruchomonieruchomonieruchomośśśści gruntowej ci gruntowej ci gruntowej ci gruntowej 
stanowistanowistanowistanowiąąąącej wcej wcej wcej włłłłasnoasnoasnoasnośćśćśćść Gminy Gminy Gminy Gminy 
MMMMęęęęcinkacinkacinkacinka



Zarządzenie nr 55

wwww sprawie sprzedasprawie sprzedasprawie sprzedasprawie sprzedaŜŜŜŜy w formie y w formie y w formie y w formie 
przetargu ustnego przetargu ustnego przetargu ustnego przetargu ustnego 
nieograniczonego nieograniczonego nieograniczonego nieograniczonego 
nieruchomonieruchomonieruchomonieruchomośśśści gruntowych ci gruntowych ci gruntowych ci gruntowych 
stanowistanowistanowistanowiąąąących wcych wcych wcych włłłłasnoasnoasnoasnośćśćśćść Gminy Gminy Gminy Gminy 
MMMMęęęęcinkacinkacinkacinka



Zarządzenie nr 56

wwww sprawie zmiany zarzsprawie zmiany zarzsprawie zmiany zarzsprawie zmiany zarząąąądzenia dzenia dzenia dzenia 
48/2016 W48/2016 W48/2016 W48/2016 Wóóóójta Gminy Mjta Gminy Mjta Gminy Mjta Gminy Męęęęcinka z cinka z cinka z cinka z 
dnia 29 sierpnia 2016r. w dnia 29 sierpnia 2016r. w dnia 29 sierpnia 2016r. w dnia 29 sierpnia 2016r. w 
sprawie sprawie sprawie sprawie 
sprzedasprzedasprzedasprzedaŜŜŜŜyyyy nieruchomonieruchomonieruchomonieruchomośśśści ci ci ci 
gruntowych stanowigruntowych stanowigruntowych stanowigruntowych stanowiąąąących cych cych cych 
wwwwłłłłasnoasnoasnoasnośćśćśćść Gminy MGminy MGminy MGminy Męęęęcinkacinkacinkacinka



Zarządzenie nr 57

wwww sprawie sprawie sprawie sprawie zmiany budzmiany budzmiany budzmiany budŜŜŜŜetu etu etu etu 
gminy Mgminy Mgminy Mgminy Męęęęcinka na 2016 rokcinka na 2016 rokcinka na 2016 rokcinka na 2016 rok



Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka


