
Za okres od 28.04. do 12.06.2017 r.



REALIZACJA INWESTYCJI 
maj / czerwiec 2017 r.



Budowa chodnika w Pomocnem
– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa estetyki wsi.
Inwestycja realizowana w ramach środków własnych Gminy Męcinka. 

Realizacja inwestycji





Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w Muchowie, Pomocnem, 
Kondratowie i Stanisławowie 
– w ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę realizacji zadania tj. 
EMKAN – PRO Krzysztof Murawski. Podpisana został umowa na realizację 
inwestycji.

Realizacja inwestycji



Przebudowa drogi wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej 
w Sichowie
– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa estetyki wsi.
Inwestycja realizowana dzięki pozyskanej dotacji unijnej w ramach PROW 2014-2020.

Realizacja inwestycji



Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie 
Męcinka: budynek świetlicy wiejskiej w Słupie, Przybyłowicach, 
Pomocnem, Sichówku oraz budynek Gminnej Biblioteki Publicznej                  
w Męcince i Urzędu Gminy w Męcince.

Wyłoniono wykonawcę audytu energetycznego i audytu efektywności 
energetycznej w celu przygotowania dokumentacji termomodernizacyjnej                
i wniosku aplikacyjnego do RPO WD 2014-2020.
Obecnie dokumentacja audytowa jest przygotowywana. Termin odbioru 
audytów to 26.06.2017 r. 



Budowa mieszkań socjalnych 
w Piotrowicach.
Wystąpiłem do Agencji Nieruchomości 
Rolnych o nieodpłatne przejęcie działek 
nr 812 i 814 w Piotrowicach 
na cele budowy mieszkań socjalnych.



Budowa chodnika w Chełmcu
– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa estetyki wsi.
Trwają prace projektowe i uzgodnienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei dotyczące 
przebiegu chodnika.

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.



Podjęto działania w celu pozyskania dotacji na zakup samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pomocne.



 Remont schodów do świetlicy wiejskiej w Stanisławowie 

a) wybrany wykonawca: Firma KUCZMA, Wiesław Kuczma, ul. Poznańska 
57, 59-220 Legnica, 
b) kwota realizacji - 11 316 zł,
c) termin realizacji od 05.06.2017 r. do 31.07.2017 r.



Realizacja zadań w ramach funduszy sołeckich i obywatelskich

 Męcinka – zagospodarowanie terenu przy siłowni - przygotowane koncepcji, 
kosztorysu i dokumentów do zapytania ofertowego.

 Chełmiec 
I) budowa wiaty turystycznej ,
II ) piłkochwyt na boisku sportowym w Chełmcu.

 Piotrowice - dostarczenie i montaż wiaty drewnianej w miejscowości 
Piotrowice na dz. nr 477 w gminie Męcinka.

 Słup - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Słup, na dz. 
nr 72/4  w gminie Męcinka .



Realizacja zadań w ramach funduszy sołeckich i obywatelskich

 Małuszów – wykonano oświetlenie boiska sportowego.

 Chroślice – zakupiono dwie bramki do piłki ręcznej, wyposażenie do świetlicy wiejskiej, namiot oraz 
zestawy biesiadne.

 Pomocne – zakupiono namiot oraz zestawy biesiadne.

 Kondratów – zakupiono namiot i zestawy biesiadne oraz pomieszczenie gospodarcze.

 Przybyłowice – zakupiono toaletę przenośną, wykonano zadaszenie ścian bocznych wiaty oraz 
przyłącze energetyczne do wiaty.

 Sichówek – wykonano remont świetlicy wiejskiej oraz umocnienie skarp stawu.

 Sichów – zakupiono wyposażenie świetlicy.

 Muchów – zakupiono drzewa i krzewy na boisko sportowe przy wiacie rekreacyjnej, zlecono 
wykonanie zadaszenia ścian bocznych wiaty drewnianej.



 Opracowywany jest projekt na budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej do Osiedla Piotrowice.
 Przygotowywany jest projekt budowy chodnika w Chełmcu.
 Przygotowano projekt budowlany na budowę drogi gminnej w Piotrowicach. Obecnie trwa procedura 

przetargowa na wyłonienie wykonawcy. 
 Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w Myślinowie. 
 Złożono wniosek aplikacyjny o pozyskanie dotacji z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego na 

realizację remontu i termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Chełmcu.
 Przygotowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Męcinka dotyczącego przeznaczenia działki w Myślinowie na budowę świetlicy 
wiejskiej – uchwała procedowana będzie podczas sesji Rady Gminy Męcinka w dniu 12 czerwca 2017 r.



Przygotowanie zadań do realizacji w ramach funduszy sołeckich i obywatelskich

 Sichów – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sichowie: 
a) wykonanie ogrodzenia terenu od drogi powiatowej,
b) ułożenie kostki betonowej przed wejściem do świetlicy,
Planowany termin: od 01.07.2017 r. do 31.07.2017 r.

 Słup - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Słup, na dz. nr 72/4  w gminie 
Męcinka, ciąg dalszy:

Dokończenie balustrad wiaty drewnianej,
Przesunięcie i przebudowa boiska do siatkówki,
Wykonanie chodnika z kostki betonowej,
Planowany termin: od 12.06.2017 r. do 14.07.2017 r.



 W dniu 30 maja br. dokonano zbycia działki nr 184/20 w Męcince za cenę netto 
53 429,00 zł.

 W dniu 06 czerwca br. dokonano zbycia działek 184/14, 184/15, 184/16, 
184/17 i 184/18 za cenę netto 259 376,00 zł.





 29 kwietnia
Udział w XXXII rocznicy Stowarzyszenia Azyl w Jaworze. Spotkanie 
z mieszkańcami Gminy Męcinka.

 2 maja 
Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy w sprawie projektu budowy 
PBOŚ oraz dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 
dla OSP Męcinka.



 4 maja
Spotkanie z przedstawicielem firmy EKOSOLAR w sprawie rekultywacji 
składowisk odpadów.

 5 maja
Spotkanie z panią sołtys i radą sołecką Chełmca, a także przedstawicielem 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej z Jeleniej Góry Jackiem 
Falkenbergiem w sprawie organizacji imprezy gminnej „Rzepakowa 
Dycha”.



 6 maja
 Spotkanie z mieszkańcami Chroślic podczas Święta Chrośliczanki.

 Spotkanie ze strażakami OSP Męcinka oraz ich rodzinami podczas Święta 
Strażaka.

 Spotkanie ze strażakami OSP Pomocne oraz ich rodzinami podczas Święta 
Strażaka.



 8 maja
Udział w uroczystościach związanych z Dniem Zwycięstwa w Jaworze.



 9 maja
 Spotkanie z prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu p. Aleksandrem Markiem 

Skorupą w sprawie realizacji projektu budowy przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Męcinka.
 Spotkanie z sołtysami Gminy Męcinka.



 10 maja
Spotkanie organizacyjne w sprawie 
wyścigu kolarskiego pod patronatem 
Wójta Gminy Męcinka.



 12 maja
 Spotkanie z uczniami podczas Międzyszkolnego Konkursu Logopedyczno –

plastycznego w Męcince.
 Spotkanie ze strażakami OSP w sprawie organizacji imprezy gminnej Rzepakowa 

Dycha.



 13 maja
Organizacja imprezy gminnej Rzepakowa Dycha w Chełmcu.
Współorganizatorami wydarzenia była sołtys Ewa Kuc i rada sołecka 
Chełmca, radny Janusz Wasiluk oraz Karkonoska Państwowa Szkoła 
Wyższa w Jeleniej Górze. 





 14 maja
Udział w „III Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa na Ziemiach 
Odzyskanych” na Zamku Piastowskim w Legnicy. Spotkanie z 
mieszkańcami Gminy Męcinka, w tym z panią Genowefą Kunecką, która 
na wniosek Wójta Gminy Męcinka otrzymała medal „Zasłużona dla 
Województwa Dolnośląskiego”.



 15 maja
 Spotkanie z Przewodniczącą Związku Zawodowego Solidarność                                 

p. Beatą Misiewicz w sprawie problemów pracowniczych w szkole                                      
w Piotrowicach.

 Spotkanie z dyrektorką Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piotrowicach p. 
Jolantą Cisoń w sprawach szkoły w Piotrowicach. 



 17 maja
Spotkanie z prezesem Kopalni Surowców Skalnych Bartnica p. Jakubem 
Madejem w sprawie budowy chodnika w Nowej Męcince. 

 18 maja
Spotkanie z sołtys Przybyłowic p. Bożeną Kaczmarek w sprawach 
inwestycyjnych sołectwa.



 19 maja
 Udział w III Charytatywnym Turnieju Piłki Nożnej Policji Dolnośląskiej                      

w Jaworze.

 Spotkanie z uczniami, rodzicami i nauczycielami w szkole w Piotrowicach 
podczas Święta Patrona. 



 20 maja
Udział w uroczystościach 25- lecia PSP w Jaworze.



 22 maja
 Spotkanie z komandorem Gminnego Klubu Żeglarskiego „Cysterska Brać”   w 

sprawie funkcjonowania klubu oraz organizacji I Gminnych Regat Żeglarskich w 
Słupie w sierpniu 2017 r.

 Spotkanie z dyrektorką Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Piotrowicach              
w sprawach szkoły.

 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-VI szkoły w Piotrowicach.
Podczas spotkania przekazałem rodzicom informację na temat rozszerzenia 
Programu Motywacyjnego Wójta Gminy Męcinka o rywalizację klasową                      
i nagrodę w postaci wyjazdu do parku rozrywki Energylandia w Zatorze. 
Zaproponowałem również wprowadzenie innowacji pedagogicznej w przedszkolu w 
Piotrowicach, a mianowicie: KULINARNE PRZEDSZKOLE.



 22 maja
Ogłoszenie konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno– Przedszkolnego              
w Piotrowicach.



 23 maja
 Udział w Regionalnym Spotkaniu na temat zrównoważonego rozwoju                  

w Wądrożu Wielkim. 

 Spotkanie z p. Janem Legeniem właścicielem Zakładu Produkcji Opakowań w 
Nowej Męcince na temat tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy 
Męcinka poprzez budowę nowej hali produkcyjnej w miejscu, gdzie jeszcze przed 
trzema laty istniało realne zagrożenie powstania biogazowni w Nowej Męcince.

 Spotkanie ze strażakami OSP Małuszów w sprawie organizacji 70– lecia
jednostki.



 24 maja
Spotkanie z kierownikiem zbiornika wodnego Słup p. Jerzym Szełemiejem
oraz komandorem gminnego klubu żeglarskiego „Cysterska Brać” na 
temat działalności klubu na zbiorniku wodnym Słup.



 25 maja
Organizacja uroczystej sesji Rady Gminy Męcinka z okazji Święta 
Samorządu Terytorialnego.

Wręczenie nagrody Gminy Męcinka p. Mieczysławowi Stadnickiemu                  
z Męcinki.



Wręczenie stypendiów artystycznych dla Miłosza Nawary, Aleksandra 
Ordy, Nikoli Wybraniec, Marty Kusek, Moniki Miłoń, Kamili Ordy, Oliwii 
Kowalskiej, Zuzanny Paruch i Gabreli Gibały.



Wręczenie podziękowań za współpracę osobom wspomagającym 
działalność wójta, radnych i sołtysów. 



Część artystyczna





 26 maja
Spotkanie z przedszkolakami, rodzicami dzieci i nauczycielkami 
Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Pomocnem.



 27 maja
Udział w spotkaniu z mieszkańcami Kondratowa oraz motocyklistami 
podczas Zlotu Motocyklowego w Kondratowie.



 27 maja
Spotkanie z mieszkańcami Gminy Męcinka podczas Święta Tulipanowca 
w Sichowie.



 28 maja
Spotkanie ze strażakami z OSP Małuszów podczas międzypowiatowych
zawodów strażackich w Granowicach.



 29 maja
 Spotkanie z właścicielem Firmy Transportowej Robert Śliwa w sprawie 

przywrócenia kursów busów na trasie Kondratów – Jawor.

 Spotkanie z przedstawicielem firmy Pałace Polskie p. Maurycym Zającem na 
temat przejęcia części nieruchomości w Małuszowie będącej w posiadaniu tego 
podmiotu w celu zagospodarowania przestrzennego wsi tj. budowy miejsc 
postojowych przy kościele.

 Spotkanie z prezesem firmy Remontis p. Zenonem Turowskim w sprawie 
funkcjonowania systemu odbioru odpadów w Gminie Męcinka.



 29 maja
 Spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron Dystrybucja p. Krzysztofem Dowcem

w sprawie współpracy firmy Tauron z Samorządem Gminy Męcinka. Omówione 
zostały inwestycje dotyczące oświetlenia ulicznego. W 2017 r. na terenie Gminy 
Męcinka pojawi się 70 nowych punktów świetlnych.

 Spotkanie z mieszkańcami Piotrowic w sprawie realizacji inwestycji budowy 
drogi w Piotrowicach.



 30 maja
 Dokonanie przepisu notarialnego działki nr 184/20 w Męcince.

 Podpisanie umowy z firmą Środowisko i Innowacje na demontaż, zbieranie 
transport oraz unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Męcinka.

Na realizację tego zadania Gmina Męcinka pozyskała dotację z WFOŚiGW we 
Wrocławiu. 



 31 maja
Współorganizacja II Gminnej Olimpiady Sportowej dla uczniów szkół 
Gminy Męcinka.
Współorganizatorami przedsięwzięcia były szkoły z Męcinki i Piotrowic 
oraz Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z Jeleniej Góry. 
W olimpiadzie udział wzięło 286 uczniów.



 2 czerwca
Spotkanie z uczniami, rodzicami i nauczycielami podczas Święta Patrona 
w Zespole Szkół w Męcince.



 2 czerwca
Uczestnictwo w otwarciu II Rundy Rajdu TARMAC MASTAR na 
jaworskim rynku, organizowanego przez Klus Sportowy G4 pod 
patronatem Wójta Gminy Męcinka.



 3 czerwca
Udział w Rajdzie Motoryzacyjnym TARMAC MASTAR oraz spotkanie z 
mieszkańcami Gminy Męcinka.
Uczestnictwo w zakończeniu rajdu i wręczenie pucharów dla zwycięzców 
na jaworskim rynku.



 4 czerwca
Organizacja II Gminnego Dnia Dziecka w Kondratowie. 







 5 czerwca
 Spotkanie z potencjalnym inwestorem w sprawie zagospodarowania terenu wokół 

zbiornika wodnego Słup na cele turystyczne.

 Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację budowy przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Męcinka. 



 6 czerwca
 Spotkanie z kierownikiem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu oddział w Legnicy, kierownikiem zbiornika wodnego Słup oraz 
komandorem gminnego Klubu Żeglarskiego Cysterska Brać na temat organizacji 
zajęć dla dzieci na zbiorniku wodnym Słup.

 Dokonanie przepisu notarialnego sprzedanych działek gminnych nr: 184/14, 
184/15, 184/16, 184/17 i 184/18 w Męcince.



 7 czerwca
Spotkanie z mieszkańcami gminy w sprawie zmian Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. 



 8 czerwca
Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy Męcinka. 



 9 czerwca
Spotkanie z właścicielami firmy WME - mechatronikami – absolwentami 
Politechniki Wrocławskiej na temat podjęcia współpracy z Gminą 
Męcinka na rzecz uczniów szkół w Męcince i Piotrowicach. 



 11 czerwca
Spotkanie z mieszkańcami Piotrowic podczas festynu z okazji Dnia 
Dziecka.



 Przygotowanie projektu ogrodu różanego „Małego Księcia” przy 
przedszkolu w Męcince, sfinansowanie zakupu roślin w ramach 
budżetu gminy oraz przygotowanie terenu pod nasadzenia.
14 czerwca 2017r. odbędzie się nasadzanie róż przy  
przedszkolu.



Organizacja akcji profilaktycznej 
dotyczącej badań przesiewowych               
krwi w Gminnym Ośrodku Zdrowia                  
w Piotrowicach.





Zarządzenie nr 19

w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowych stanowiących własność
Gminy Męcinka



Zarządzenie nr 20

w sprawie sprzedaży zabudowanej 
nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy 
Męcinka 





Zarządzenie nr 22

w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Męcinka



Zarządzenie nr 23

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
występowania w imieniu organu 
właściwego dłużnika do Ministra 
Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie 
danych lub informacji z centralnej 
ewidencji kierowców w zakresie 
posiadania dokumentu prawa jazdy przez 
dłużników alimentacyjnych, celem 
realizacji zadań ustawowych 
wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów.



Zarządzenie nr 24

w sprawie zmian w regulaminie 
wynagradzania w Urzędzie 
Gminy Męcinka



Zarządzenie nr 25

w sprawie powołania 
Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji



Zarządzenie nr 26

zmieniające zarządzenie w 
sprawie umożliwienia spłaty 
zadłużenia za lokale komunalne 
osobom będącym w trudnej 
sytuacji życiowej w formie 
odpracowania należności na 
rzecz Gminy Męcinka



Zarządzenie nr 27

w sprawie zmian w regulaminie 
wynagradzania w Urzędzie 
Gminy Męcinka



Zarządzenie nr 28

w sprawie powołania komisji do 
przeprowadzenia aktualizacji 
normy zużycia paliwa dla 
ciągnika rolniczego ZETOR 
FORTERRA -125 o nr 
rejestracyjnym DJA 02M2



Zarządzenie nr 29

w sprawie ogłoszenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Piotrowicach 



Zarządzenie nr 30

w sprawie przeznaczenia do 
wynajęcia w trybie 
przetargowym lokalu 
użytkowego stanowiącego 
własność Gminy Męcinka 
położonego we wsi Męcinka nr 
10



Zarządzenie nr 31

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
do występowania w imieniu organu 
właściwego dłużnika do Ministra 
Cyfryzacji z wnioskami o 
udostępnienie danych lub informacji z 
centralnej ewidencji kierowców w 
zakresie posiadania dokumentu prawa 
jazdy przez dłużników 
alimentacyjnych, celem realizacji 
zadań ustawowych wynikających z 
ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów.



Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka


