
Informacja z działalności 
Wójta Gminy Męcinka

Mirosława Brzozowskiego

Za okres od 31.03. do 28.04.2017 r.



REALIZACJA INWESTYCJI 
Kwiecień 2017 r.



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



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.



Wymiana przystanków w Męcince, Nowej Męcince, Przybyłowicach i 
Piotrowicach

Realizacja inwestycji



 Prowadzenie procedury przetargowej inwestycji: 

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenach górskich gminy 

(pozyskana dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 584 300 zł + dodatkowe środki 
finansowe z tego funduszu w wysokości 438 250 zł – możliwe umorzenie pożyczki).
 

 

Przygotowywanie inwestycji



 Opracowywany jest projekt na budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej do Osiedla 
Piotrowice.

 Opracowywany jest projekt na przebudowę drogi gminnej w Piotrowicach.
 Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w Myślinowie. 
 Opracowywana jest koncepcja budowy mieszkań socjalnych w Gminie Męcinka 

(przeprowadzono identyfikację terenów, na których możliwa byłaby budowa 
mieszkań, przeprowadzono konsultacje planistyczne co do wytypowanych terenów, 
ustalono możliwe źródła finansowania zadania).

 

Przygotowywanie inwestycji



 Na drogę gminną w Piotrowicach. Gmina Męcinka pozyskała 96 600 zł          
z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania, które poprawi 
bezpieczeństwo oraz standard życia mieszkańców. Powstanie asfaltowa droga 
w Piotrowicach, tym razem przy bloku mieszkalnym znajdującym się w 
końcowej części wsi od strony Jawora, w kierunku centrum sołectwa. 

 Na budowę chodnika w Chełmcu. Gmina Męcinka pozyskała  dotację w 
wysokości 470 000 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Pozyskane dotacje



Inne działania w zakresie rozwoju społeczno– 
gospodarczego Gminy Męcinka 



  31 marca
Udzielenie dotacji dla Parafii w Pomocnem na remont muru 
oporowego cmentarza w Kondratowie w wysokości 10 000 zł.



31 marca

 Spotkanie z dyrektorkami szkół Gminy Męcinka oraz przedstawicielem 
Karkonoskiej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dr Jackiem Falkenbergiem 
w sprawie organizacji imprezy gminnej „Rzepakowa Dycha”, który 
odbędzie się 13 maja 2017 r. w Chełmcu oraz organizacji olimpiady 
sportowej dla uczniów Gminy Męcinka na terenie Zespołu Szkół w 
Męcince w maju 2017 r.



3 kwietnia

 Spotkanie z Kierowniczką GOZ w Piotrowicach w sprawach funkcjonowania 
gminnej służby zdrowia.

 Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego Stanisławem Laskowskim oraz 
Naczelnikiem Wydziału Drogownictwa i Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Jaworze w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Męcince 
poprzez regulację skrzyżowania oraz utworzenia dodatkowych ciągów i 
przejść dla pieszych.

  Spotkanie z dyrektorkami szkół Gminy Męcinka w sprawie organizacji zajęć 
w przyszłym roku szkolnym w szkołach w Męcince i Piotrowicach. 



4 kwietnia

 Spotkanie z prezesem Kopalni Surowców Skalnych Bartnica w sprawie 
budowy chodnika w Nowej Męcince. 



5 kwietnia

 Dokonanie przepisu notarialnego działki nr 1010 w Męcince w celu 
budowy drogi dojazdowej.

 Udział w zebraniu wiejskim w Myślinowie.
Mieszkańcy sołectwa Myślinów za potrzebę uznali budowę świetlicy w miejscowości, w 
związku z tym dokonali zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego i obywatelskiego 
właśnie na ten cel.
Spotkanie dotyczyło również budowy wodociągu dla Myślinowa.



6 kwietnia

 Spotkanie z Janem Legeniem właścicielem Zakładu Produkcji Opakowań w Nowej 
Męcince w sprawie rozbudowy zakładu.

W miejscu, gdzie przez poprzednią władzę Gminy Męcinka zaplanowana została 
kontrowersyjna społecznie biogazownia w Nowej Męcince powstanie nowa hala 
produkcyjna Zakładu Produkcji Opakowań, w której pracować będzie kilkadziesiąt osób.



7 kwietnia

 Spotkanie z przewodniczącą NZZ Solidarność w sprawie funkcjonowania 
gminnej oświaty po reformie krajowej.



7 kwietnia
 Konsultacje z uczniami na temat oferty edukacyjnej na rok szkolny 

2017/2018.
Zaproponowanie zwiększenia oferty edukacyjnej w naszej szkole o dodatkowe zajęcia 
sportowe i z języka obcego lub inne zajęcia wskazane przez uczniów. 
Po dyskusji, ustalono ku zadowoleniu uczniów, że w klasie VII będzie więcej godzin zajęć 
sportowych z piłki nożnej i siatkówki oraz godzin języka angielskiego.



9 kwietnia

 Spotkanie z mieszkańcami Gminy Męcinka uczestniczącymi w 
Kaczawskim Jarmarku Wielkanocnym w Paszowicach.

 Udział w jubileuszu 90– lecia urodzin p. Janiną Rząsą w Piotrowicach.



10 kwietnia

 Spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach z 
okazji Dnia Służby Zdrowia. 



11 kwietnia

 Spotkanie z pacjentami, kierownictwem i pracownikami  oddziału 
pediatrycznego szpitala w Jaworze.

 Spotkanie z pacjentami, kierownictwem i pracownikami wrocławskiej 
dziecięcej kliniki onkologicznej „Przylądek Nadziei”.

Podczas spotkań pacjentom szpitali przekazane zostały życzenia i kartki wielkanocne wykonane przez 
uczniów Gminy Męcinka.



12 kwietnia

 Spotkanie z Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu A. Skorupą, 
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego p. I. Krawczyk, Dyrektorem 
Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWD P. Czyszczoniem, 
Dyrektor Departamentu kultury UMWD p. W. Gołębiowską oraz zastępcą 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego R. Korzeniowskim.



13 kwietnia

 Spotkanie z pacjentami, kierownictwem i pracownikami  oddziału 
pediatrycznego szpitala w Legnicy.
Podczas spotkania pacjentom szpitala przekazane zostały życzenia 
i kartki wielkanocne wykonane przez uczniów Gminy Męcinka.

 Spotkanie z wiceprezesem WFOŚiGW we Wrocławiu J. Rybką oraz K. Strynkowskim 
w sprawie realizacji projektów w ramach tego funduszu. 

 Spotkanie z ks. Markiem Kluwakiem Proboszczem Parafii w Męcince, ks. Piotrem 
Różyckim Proboszczem Parafii w Słupie oraz ks. Markiem Lachem Proboszczem 
Parafii w Pomocnem z okazji Święta Kapłaństwa. 



19 kwietnia

 Przewodniczenie Radzie Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Piotrowicach.



20 kwietnia
 Organizacja i uczestnictwo w radzie budowy inwestycji polegającej na 

przebudowie drogi wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w 
Sichowie.



20 i 25 kwietnia 

 Dokonanie wizji lokalnej terenu w celu ustalenia miejsca lokalizacji planowanych mieszkań 
socjalnych. 

Pod uwagę brane zostały takie elementy jak:
  bliska odległość do szkoły i przedszkola,
  ośrodek zdrowia, 
  dostęp do mediów: wodociąg, kanalizacja, gaz.

Przeanalizowano 60 działek w Piotrowicach będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyłonienie działek nr 808, 814 i 812 w Piotrowicach.

Propozycja przedłożona została Radzie Gminy Męcinka celem zmiany MPZP.
O wyżej wymieniony grunt po uzyskaniu aprobaty Rady Gminy Męcinka wystąpię do ANR w celu 
bezpłatnego pozyskania nieruchomości.





21 kwietnia

 Udział w spotkaniu z uczniami, mieszkańcami oraz pracownikami szkoły 
w Piotrowicach podczas „Nocy Baśni i Legend”.



22 kwietnia
 Spotkanie z mieszkańcami Chroślic podczas „Święta Seniora”.

23 kwietnia
 Spotkanie z mieszkańcami i udział w uroczystościach odpustowych w 

Kondratowie.
 



23 kwietnia
 Udział w spektaklu wielkanocnym przygotowanym przez Zespół Szkół w 

Męcince. 



24 – 25 kwietnia

 Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich w 
Toruniu.

Podczas zgromadzenia poruszane były m.in. tematy związane z wdrażaniem 
krajowej reformy oświaty w samorządach, w tym finansowania oświaty, na 
temat źródeł finansowania samorządów, strategii na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju. 



26 kwietnia

 Udział w Komisjach Rady Gminy Męcinka.
 Organizacja wyborów uzupełniających na sołtysa w Chroślicach.
    Nowym sołtysem Chroślic została pani Anna Sikorska.



27 kwietnia
Wyłonienie wykonawcy audytów energetycznych obiektów: świetlicy 
wiejskiej w Przybyłowicach, Słupie, Pomocnem i Sichówku oraz 
budynku gminnej biblioteki publicznej w Męcince oraz budynku 
Urzędu Gminy w Męcince w celu przygotowania inwestycji 
kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.



27 kwietnia

 Spotkanie z przedstawicielami KSS Bartnica w sprawie budowy chodnika 
w Nowej Męcince oraz budowy drogi w obrębie miejscowości Słup.

 Spotkanie z przedstawicielami OSP Małuszów w sprawie organizacji 70-
lecia jednostki. 

 Organizacja dystrybucji żywności, którą Gmina Męcinka pozyskała w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa MRPiPS dla osób, 
które do takiej pomocy zakwalifikowane zostały przez GOPS w Męcince.



27 kwietnia
Do Urzędu Gminy w Męcince wpłynęły aneksy dotyczące podwyżek 
za wodę i ścieki dla mieszkańców Gminy Męcinka ze strony Gminy 
Jawor.





ZARZĄDZENIA



Zarządzenie nr 17

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Męcinka za 2016 rok



Zarządzenie nr 18

w sprawie zaciągnięcia kredytu 
krótkoterminowego w rachunku bieżącym w 
banku prowadzącym bankową obsługę budżetu



Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
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