
Informacja z działalności 

Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego 

za okres od 18 czerwca do 19 lipca 2019r.



Pozyskane dotacje

20 000 zł z programu Wzmocnij Swoje Otoczenie na wyposażenie 
szkół w sprzęt do prowadzenie zajęć z robotyki i automatyki oraz 

nauki języka angielskiego w gminnych przedszkolach. 



Inwestycje realizowane

Odbudowa drogi Stanisławów - Pomocne



Inwestycje realizowane

Termomodernizacja budynku świetlicy w Przybyłowicach (obecnie przygotowywany 
jest II remontu obiektu w celu uruchomienia przedszkola).

9 lipca 2019r. podpisano umowę na realizację inwestycji. 



Inwestycje realizowane

Budowa nowoczesnych placów zabaw w Męcince, Pomocnem i Przybyłowicach. 

17 lipca 2019 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach procedury przetargowej.  



Inwestycje realizowane

Wykonywanie tabliczek z numerami posesji na terenie gminy. 



Inwestycje realizowane

- Wykonanie napraw sieci wodociągowych w związku z wystąpieniem awarii.
- W siedzibie szkoły w Męcince wykonywane są prace remontowe.



Odbudowa drogi gminnej Przybyłowice – Słup

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całej długości drogi ( ponad 1,5 km) -
inwestycję zrealizowano w ramach podpisanego porozumienia z wykonawcą drogi S3 
z firmą Eurovia Polska S.A.
Wykonane zostaną również pobocza z kruszywa kamiennego. 
Szacunkowa wartość wykonanych robót to ok. 500 000 zł, z czego ok. 8 %  kosztów 
pokryte zostanie z budżetu Gminy Męcinka. 



• Spotkanie z uczniami, pedagogami i rodzicami uczniów podczas zakończenia roku 
szkolnego w szkołach w Męcince i Piotrowicach. 

• Finansowanie z budżetu Gminy Męcinka nagród dla uczniów za wyniki w nauce oraz 
Systemu Motywacyjnego Wójta: obozy sportowe w Olejnicy, obóz kajakowy – spływ 
rzeką Czarną Hańczą, wyjazd klas z najwyższą średnią do Energylandii. 

• Spotkanie z absolwentami ósmych klas Szkoły Podstawowej w Piotrowicach podczas 
uroczystości z okazji zakończenia szkoły podstawowej. 

• Współfinansowanie z budżetu gminy imprez sołeckich Noc Świętojańska w Męcince, 
Kupalnocka w Muchowie, Dzień Chłopa w Chełmcu.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z prezesem i wiceprezesem zarządu SANIKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w sprawie rekultywacji składowisk odpadów na terenie 
Gminy Męcinka. 

• Spotkanie z dyrekcją szkół w Męcince i Piotrowicach w sprawie funkcjonowania 
jednostek. 

• Spotkanie z naczelnikiem Wydziału Rozwoju, Promocji i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Jaworze w sprawie współpracy w zakresie rozwoju turystyki.

• Spotkanie z Wójtem Gminy Legnickie Pole w zakresie współpracy w dziedzinie 
turystyki. 

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Inne działania z zakresu zarządzania gminą

• Spotkanie z dyrekcją szkół w Męcince i Piotrowicach, pedagogiem szkolnym, 
kierowniczką GOZ na temat problemów społecznych młodzieży szkolnej. 

• Spotkanie z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
oraz prezesem KSS Bartnica w sprawie budowy drogi przekierowującej transport 
kruszyw  oraz współpracy w zakresie zagospodarowania zbiornika wodnego Słup.

• Spotkanie z Dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w sprawie uzgodnień 
dotyczących włączenia drogi gminnej w Piotrowicach do drogi wojewódzkiej. 

• Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Partnerstwo Kaczawskie w sprawie projektu 
geoparku na terenie Gmina Męcinka. 

• Spotkanie z prezesem KSS Bartnica oraz projektantem drogi przekierowującej 
transport kruszyw z kopalni .



• Spotkanie z organizatorami Zlotu Samochodów Zabytkowych w sprawie organizacji 
imprezy na terenie Gminy Męcinka. 

• Spotkanie z organizatorami „Biegu 100 Bohaterów”, który odbędzie się na terenie 
Gminy Męcinka. 

Inne działania z zakresu rozwoju społeczno - kulturowego



Inne działania z zakresu rozwoju społeczno - kulturowego

• Spotkanie z mieszkańcami gminy podczas imprezy Muchowski Kosiarz, 
dofinansowanie imprezy w ramach budżetu gminy. 



SUSZA

Procedura szacowania szkód 
w gospodarstwach rolnych i 
działach specjalnych produkcji 
rolnych – opublikowana na 
stronie internetowej 
Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

https://www.duw.pl





Ogłoszenie suszy na terenie Gminy Męcinka

• Wójt Gminy Męcinka informuje, że dnia 12.07.2019 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłosił zagrożenie suszą na terenie Gminy Męcinka.

• Susza obejmuje:

zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe- na gruntach I kategorii,

rzepak i rzepik- na gruntach II kategorii.

• W związku z powyższym od dnia 15.07.2019 r. do dnia 22.07.2019 r. w sekretariacie urzędu gminy 
przyjmowane będą wnioski wraz z oświadczeniami o szacowanie szkód od producentów rolnych, 
których uprawy zostały ujęte w ogłoszeniu IUNG w Puławach.

• W załączeniu linki do pobrania dokumentów:

• wniosek rolnika o oszacowanie strat

• Oświadczenie nr 1

• Oświadczenie nr 2

• Szczegółowe informacje, akty prawne, wzory dokumentów dotyczące szacowania szkód w 
gospodarstwach rolnych zamieszczone są na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu pod adresem: www.duw.pl 

http://www.mecinka.pl/images/news/2019/lipiec/Wniosek_rolnika_dotyczacy_oszacowania_szkod_w_gospodarstwie__rolnym__2019_r_.pdf
http://www.mecinka.pl/images/news/2019/lipiec/Oswiadczenie_nr_1_dla_rolnikow_nie_posiadajacych_dokumentacji.pdf
http://www.mecinka.pl/images/news/2019/lipiec/Oswiadczenie_nr_2_dla_rolnikow_posiadajacych_pelna_dokumentacje.pdf
http://www.duw.pl/








ZARZĄDZENIA

• Zarządzenie nr 47 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

• Zarządzenie nr 48 w sprawie sprzedaży lokalu nr 3 w Męcince na działce
nr 591/7

• Zarządzenie nr 49 w sprawie w komisji przetargowej



Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski, Wójt Gminy Męcinka


