
INFORMACJA Z 
DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA 

GMINY MĘCINKA 

MIROSŁAWA 
BRZOZOWSKIEGO

ZA OKRES OD 26.11. – 28.12.2015 r.



Prace nad projektem bud Ŝetu na 2016 r.

NajwaŜniejsza jest - odpowiedzialno ść!

3 zasady:

•Zrównoważony rozwój: realizować inwestycje zgodnie z potrzebami 
społecznymi.
Nie aplikujemy po środki zewnętrzne gdzie się da i na co się da, tylko po to aby statystyka 
pozyskanych środków była jak największa. To zgubna droga. Trzeba realizować inwestycje zgodnie z 
potrzebami społecznymi. 

•Realizujemy obowiązki ustawowe gminy będące efektem decyzji 
poprzednich władz gminy tj. wójtów i rad gminy. 

•Realizujemy inwestycje zapewniające dochody do budżetu gminy w 
przyszłych latach, kiedy zakończą się środki unijne. 





Zrównoważony rozwój również oznacza, że należy podchodzić do realizacji inwestycji 
perspektywicznie i odpowiedzialnie. Nie krótkowzrocznie, dlatego też należy przewidzieć do 
realizacji zadania, które zaczną przynosić nam dochody do budżetu gminy za kilka lat, kiedy to 
skończą się środki unijne. 

Przeanalizowałem, co stanowi największe źródło dochodów do budżetu gminy ( nie biorąc pod 
uwagę ustawowych subwencji ani dotacji unijnych, które lada chwila się skończą):

Na I miejscu podatek PIT – na 2016 r. to 2 153 000 zł ! – uznałem, że należy tworzyć
odpowiednie warunki do zamieszkiwania, przyciągać mieszkańców. Co będzie determinowało do 
podjęcia danej decyzji o miejscu osiedlenia się? Infrastruktura pierwszego rzędu. Czyli w 
pierwszej kolejności należy realizować podstawowe potrzeby mieszkańca !

Na II miejscu jest podatek od nieruchomości! 

mocno powiązany z I elementem, czyli im więcej mieszkańców, którzy zasiedlą się u nas głównie 
poprzez budowę domów zapewnią nam większe wpływy z podatku od nieruchomości,

im więcej przedsiębiorców uruchomi działalność w Gminie Męcinka i zbuduje do tego celu 
infrastrukturę, tym większe będą wpływy do budżetu gminy z podatku od nieruchomości, ale 
także dochodowego z tytułu prowadzenia działalności. 

Wnioski z powyżej analizy: tworzyć sprzyjające warunki do zamieszkiwania na naszym terenie, 
aby realizować potrzeby mieszkańców oraz tworzyć dobre warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości aby zapewniać wpływy do budżetu gminy na przyszłe lata. 



Oprócz tej strategii mamy jako władze gminy pewne obowiązki, wynikające z 
decyzji poprzednich władz czyli wójtów i rad gminy poprzednich kadencji, które 
podejmując uchwały utworzyły nowe miejscowości w naszej gminie oraz 
dopuściły MPZP budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Teraz ludzie po 
prostu budują domy i domagają się realizowania przez gminę ustawowych 
obowiązków zaopatrywania tych terenów w sieci wodno – kanalizacyjne. 
I takie też inwestycje w projekcie budżetu przewidziałem. Osoba prywatna 
może sama wybudować sieć wod-kan i przekazać gminie – odpłatnie.
Art. 31 ust. 1 ustawy z dn. 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków ;
Osoby które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i 
kanalizacyjne mogą żądać od gminy przejęcie tych sieci za odpłatnością na 
warunkach uzgodnionych w umowie. 
Gdyby strony nie doszły do porozumienia, to inwestor ma możliwość
wystąpienia na drogę sądową. Wyroki NSA z dn. 23.07.2003 i 02.07.204 r. Art. 
256 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych 

Wydatki budżetu których obowiązek wynika z wyroków sądowych muszą być
wykonane bez względu na poziom środków zaplanowanych na ten cel.



Moje propozycje: 
Realizacja podstawowych potrzeb, w tym 

tworzenie dobrych warunków do 
osiedlania:

• Budowa PBOŚ w Kondratowie, Pomocnem, Muchowie, Myślinowie i Stanisławowie –
zapewnienie podstawowych potrzeb mieszkańcom związanych z odprowadzaniem 
ścieków, uporządkowanie gospodarki ściekowej. 

• Proponuję również zgodnie z obowiązującą uchwałą przeznaczyć środki finansowe na 
dotacje dla mieszkańców na budowę PBOŚ. W przypadku pojawienia się nowych 
zabudowań lub kiedy dany właściciel nieruchomości nie przystąpi do projektu gminne 
będzie możliwość skorzystania z indywidualnej dotacji z budżetu gminy. 

• Budowa wodociągu w Myślinowie i Stanisławowie – na inwestycję tą zaplanowałem 
pozyskanie środków zewnętrznych. Nabory wniosków będą w I kwartale 2016r. Ocena 
projektów przez UMWD i ewentualne przygotowania do podpisania umowy to 
kilkanaście miesięcy. W przypadku pozyskania dotacji jesienią 2016 r. będzie możliwe 
przeprowadzenie przetargu, i w związku w tym realizacja nastąpi w 2017r. Niezbędne jest 
natomiast wykonanie dokumentacji technicznej w 2016 r. i na ten cel przewiduję środki w 
projekcie budżetu.



Budowa sieci wod – kan do działek budowlanych w Nowej Męcince 
(ok. 350 mb.) – w ramach tworzenia odpowiednich warunków do 
zamieszkiwania działki gminne zostaną uzbrojone w wod – kan i 
sprzedawane po atrakcyjnej cenie. Zapewniony zostanie dochód ze 
sprzedaży mienia oraz podatki od nieruchomości i PIT w wyniku 
napływu ludności. Obecnie gmina do sprzedania ma 13 działek 
budowlanych.



Budowa sieci wod. – kan. do Osiedla Piotrowice
Osiedle Piotrowice
1.Uchwała RG Męcinka z dn. 10.09.2010 r. o przyjęciu ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Piotrowice Osiedle. Kadencja 2006 – 2010.
2.Uchwalenie MZP 29.10.20110 r. – kadencja rady 2006 -2010. – gmina zobowiązała się do powiązania tych terenów z układem magistralnym 
gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
3. Czasowo dopuszczono stosowanie własnych ujęć wody i bezodpływowe zbiorniki kanalizacyjne. !
Plan określił – 41 działek budowlanych + 2 działki zieleń (w tym 20 arów gmina) . 
Z tego ; 19 działek sprzedanych (a pozostało do sprzedania 22 ) 
Wybudowano ok. 10 domów z tego płaci podatek od budynków – 5 budynków. 
Do zamieszkania pozostaje 36 działek. 
Dochody budżetu Gminy: 
1.Opłata adiacencka = 205.000 zł. - jednorazowo tzn. wzrost wartości nieruchomości z tyt. budowy infrastruktury wod-kan o 10 tys. zł. za 
każdą działkę.  (10.000 x 41 działek = 410 tys. x 50%. = 205.000) 
2.Podatek od nieruchomości =  3.730 – co roku (140 m2 x 0,74 zł = 103,6 x36) 
3.Podatek w PIT = 101.260 rocznie ( roczny dochód na dom – 100 tys. brutto)
Zagrożenia:
Osoba prywatna może sama wybudować sieć wod-kan i przekazać gminie – odpłatnie.
Art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym 
Zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków należy do zadań własnych gminy.
Art. 31 ust. 1 ustawy z dn. 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ;
Osoby które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne mogą żądać od gminy przejęcie tych sieci za 
odpłatnością na warunkach uzgodnionych w umowie. 
Gdyby strony nie doszły do porozumienia, to inwestor ma możliwość wystąpienia na drogę sądową. Wyroki NSA z dn. 23.07.2003 i 02.07.204 r. 
Art. 256 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych. 
Wydatki budŜetu których obowiązek wynika z wyroków sądowych muszą być wykonane bez względu na poziom środków 
zaplanowanych na ten cel. 



Propozycja ta jak i jej merytoryczne uzasadnienie nie znalazło aprobaty 
większości radnych Gminy Męcinka. Na połączonych komisjach stałych 
Rady Gminy Męcinka radni podjęli decyzję o wykreśleniu tej inwestycji 
z projektu budżetu na 2016 rok. Wykreślenie tej inwestycji radni 
argumentowali potrzebą przekierowania środków finansowych na 
inwestycję w terenach podgórskich gminy. Ostatecznie radni 
przekierowali te środki na zadanie, które będzie realizowane zgodnie z 
projektem budżetu w sołectwie Męcinka zwiększając tym samym 
wartość tego zadania. 



• Budowa chodników przy drogach wojewódzkich w Chełmcu i Sichowie – wnioski 
o 50 % dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego  złożyłem w maju i 
sierpniu 2015r.  i oczywiście zadeklarowałem 50 % udział własny już właśnie w 
maju, a ponownie w sierpniu br. Obecnie oczekuję na odpowiedź. Celem jest 
podniesienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

• Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Męcince – obecnie 
prowadzę zaawansowane rozmowy z nowym właścicielem kopalni w Męcince –
prezesem KSS Bartnica w sprawie udziału rzeczowego w budowie chodnika. 
Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale wstępna deklaracja przez prezesa jest 
złożona. Zarząd kopalni wyraża wolę uczestniczenia w realizacji tej inwestycji. 

• Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przybyłowicach – mieszkańcy 
przeznaczyli swój wkład z funduszu sołeckiego oraz zadeklarowali społeczny 
wkład pracy w wykonanie zadania. To duże zaangażowanie pokazujące 
jednocześnie dużą potrzebę tej inwestycji wśród mieszkańców Przybyłowic. 



• Odbudowa drogi powiatowej Pomocne – Bogaczów – na mój wniosek 
Starosta Jaworski ujął przedmiotową inwestycję na pierwszej pozycji 
wniosku do uzyskania dotacji z tzw. „powodziówki”. Również Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Jawor zadeklarował udział finansowy w tej inwestycji. Droga 
ta skraca dojazd mieszkańcom terenów podgórskich gminy do szkół, 
przedszkola, ośrodka zdrowia, Urzędu Gminy itd. 

• Przebudowa drogi powiatowej i budowa chodnika w Sichowie – to w 
ocenie inżynierów budownictwa w najgorszym stanie droga powiatowa 
biegnąca przez wsie na terenie gminy Męcinka. Droga ta została zgłoszona 
do dotacji z tzw. „powodziówki” lecz nie została zakwalifikowana do 
dofinansowania. W miejscowości tej brak jest chodnika, a w wielu 
miejscach nawet pobocza, którędy mieszkańcy mogliby się przemieszczać. 

• Na realizację zadania zaplanowałem pozyskanie środków zewnętrznych. 
Realny termin ogłaszania przetargów w przypadku pozyskania 
dofinansowania to jesień 2016 r., a realizacja w 2017 r. 



• Budowa drogi gminnej w Piotrowicach – zaplanowane jest wykonanie drogi w tłuczniu. 
Całkowity koszt wyszacowany jest na 140 000 zł, w tym udział gminy 20 000 zł. Pozostałą część w 
przypadku pozyskania dotacji stanowić będzie fundusz zewnętrzny. Teren przy przedmiotowej 
drodze jest przekształcony pod działki budowlane, powstają nowe domy jednorodzinne. Tworzymy 
warunki do osiedlania się dla nowych mieszkańców. 

• Odbudowa drogi gminnej w Słupie – droga ta została zakwalifikowana do tzw. „powodziówki”. 
Inwestycja została przeze mnie zgłoszona jako priorytetowa. 

• Odbudowa drogi gminnej w Chełmcu – droga znajduje się przy przekształconych terenach pod 
budowę mieszkaniową. Jej wykonanie ma poprawić warunki do zamieszkiwania i uatrakcyjnić
teren sołectwa Chełmiec. Zaplanowałem pozyskanie dotacji z budżetu państwa. 

Pragnę poinformować, że nasz projekt znalazł się na liście rankingowej do dofinansowania. W 
którym roku nastąpi realizacja zadania zależy od wysokości środków przeznaczonych na te 
projekty przez rząd. 



• Adaptacja budynku po byłej szkole w Piotrowicach na mieszkania socjalne – obecnie 38 
rodzin oczekuje na mieszkania socjalne bądź komunalne. Gmina nie dysponuje na obecną
chwilę żadnym takim lokalem. Zaplanowałem, że w pierwszej kolejności dokonam próby 
sprzedania tego obiekt. Obecnie budynek w MPZP przeznaczony został do budowy 
mieszkaniowej z dopuszczeniem usług towarzyszących – działalności gospodarczej z 
wykluczeniem uciążliwej. 

• W przypadku sprzedania obiektu, będę proponował budowę nowych mieszkań
socjalnych. W przypadku niesprzedania obiektu, będziemy tworzyć w nim mieszkania 
socjalne. Na adaptację budynku będę się starał o środki zewnętrzne.

• Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Męcince – to ważne zadania, które zgłaszane jest 
przez obecną dyrektorkę szkoły p. B. Kałużną. Potrzeba ta wielokrotnie zgłaszana była 
również przez poprzednią dyrektorkę p. Z. Głowiak, jednakże nie została wzięta pod 
uwagę przez poprzedniego wójta w projektach budżetów. Obecnie problem jest jeszcze 
bardziej istotny z uwagi na nowopowstałe przedszkola gminne oraz obecność wielu 
dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. 



• Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – potrzeba ta zgłaszana 
jest bardzo często przez mieszkańców na różnych spotkaniach sołeckich. 

• Modernizacja świetlic w Chełmcu i Sichówku – w najgorszym stanie 
technicznym występują świetlice w Chełmcu, Sichówku i Stanisławowie. W 
przyszłym roku planuję wykonać remont świetlic w Chełmcu oraz Sichówku
z udziałem źródeł zewnętrznych. W Stanisławowie świetlica będzie 
realizowana na bazie obecnej wiaty rekreacyjnej w latach przyszłych. 
Wynika to z racjonalnie ustalonych priorytetów przez mieszkańców 
Stanisławowa na zebraniach wiejskich obecnego roku. W pierwszej 
kolejności woda i PBOŚ, a w następnej dopiero świetlica. 

• Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Męcinka – sieć
wymaga modernizacji z uwagi na liczne awarie serwera oraz komputerów. 



Realizacja zada ń w celu polepszania 
warunków do prowadzenia działalno ści 
gospodarczej:
• Budowa sieci kanalizacyjnej do Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowej 

Męcince – w ramach zapewnienia warunków do rozwoju przedsiębiorczości w gminie 
Męcinka, aby w przyszłych latach mieć zagwarantowane wpływy do budżetu gminy.

• Modernizacja sieci wodociągowej w Nowej Męcince – w celu tworzenia odpowiednich 
warunków do rozwoju przedsiębiorczości na działkach obecnie należących do gminy 
Męcinka w okolicy żwirowni należy zmodernizować odcinek sieci.  

• Budowa drogi do Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej ( okolice dawnej żwirowni 
w Nowej Męcince) – inwestycję tą zaplanowałem w celu tworzenia odpowiednich 
warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w naszej gminie. Gmina posiada 
tam jeszcze dwie działki inwestycyjne, które w 2016 r. będę oferował do sprzedaży. 



26 listopada

Spotkanie z sołtysami Gminy Męcinka w sprawie organizacji jarmarku 
świątecznego podczas gminnej wigilii dla mieszkańców w Męcince.

Sołectwa, które zorganizowały świąteczne stoiska to Chełmiec, Sichów, 
Kondratów, Stanisławów, Przybyłowice oraz Słup.

Ponadto Rady Rodziców ze szkół z Męcinki i Piotrowic oraz Gminne 
Koło Pszczelarskie w Muchowa.  



27 listopada
Podsumowanie akcji „Październik i listopad miesiącami seniorów w Gminie 
Męcinka” – zorganizowanie występu przedszkolaków dla seniorów.

W tym czasie organizowane były bezpłatne badania m.in. USG, EKG. W trakcie trwania 
akcji w Gminnym Ośrodku Zdrowia przebadanych zostało 21 osób. Pacjentom 
wykonano morfologię i zbadano poziom cukru. Każda osoba została zmierzona, 
zważona, wykonane zostało badanie EKG i USG. 3 osobom wydano skierowanie na 
czynniki reumatoidalne, 10 na dodatkowe badania glikemii, 5 osób otrzymało 
skierowanie na lipidogram oraz poziom elektrolitów. 5 osób otrzymało skierowanie na 
poziom kwasu moczowego. 6 wydano książeczki do samodzielnego wykonywania 
pomiarów ciśnienia krwi z powodu nieprawidłowości wykazanych podczas badań
przesiewowych. 3 osobom zmodyfikowano leczenie nadciśnienia tętniczego. 5 osobom 
zmodyfikowano leczenie cukrzycy. 7 osobom wdrożono leczenie dny moczanowej. 3 
osobom wydano skierowanie do Poradni Ortopedycznej. 5 osób otrzymało 
skierowania do Poradni Kardiologicznej.

Odbyło się także kino seniora, fitness, spotkanie z Policją w Pomocnem oraz lekarzem 
na temat cukrzycy w Przybyłowicach. 





27 listopada

Zorganizowanie spotkania dla seniorów z lekarzem w Przybyłowicach.

Spotkanie poprowadziła lekarz Aleksandra Zemła na temat cukrzycy.

Mieszkańcy wyrazili chęć udziału w częstrzych spotkaniach z lekarzem 
na rożne tematy zdrowotne. Obecnie w porozumieniu z kierownikiem 
GOZ-u Piotrowice rozpatruję taką ewentualność. 



29 listopada

Powołanie Kapituły Szlaku Cysterskiego wraz z ks. dr Markiem 
Kluwakiem Koordynatorem Diecezji Legnickiej ds. Szlaku 
Cysterskiego w celu promocji pocysterskiego dziedzictwa 
kulturowego.



30 listopada

Spotkanie z inspektorem nadzoru na drodze w Małuszowie celem 
wskazania usterek wykonawcy z żądaniem ich usunięcia. Usterki zostały 
przez wykonawcę usunięte. 



2 grudnia

- Udział w komisji Rady Gminy Męcinka.

- Spotkanie z organizatorami akcji charytatywnej na rzecz chorej 
dziewczynki w celu podziękowania im za tą działalność. 

Podziękowania wręczone zostały paniom: Jolancie Dubińskiej, Barbarze 
Brzuszek, Ewie Gibale, Krystynie Lesiak, Ewie Ciunajtis, Jolancie 
Ornatek, Stefanii Rynduch, Annie Kobylarz oraz Grażynie Bulce.



3 grudnia
- W ramach nawiązanej współpracy z Karkonoską Szkołą Wyższą odbyłem 
spotkanie z p. dr Jackiem Falkenbergiem wykładowcą tej uczelni na temat 
możliwości organizacji wydarzeń dla uczniów naszych szkół z udziałem 
uczelni.

- Spotkanie z dyrektorkami szkół Gminy Męcinka w celu zaproponowania 
opracowanego przeze mnie systemu motywacyjnego dla uczniów w 
związku z niskim poziomem nauczania w naszych szkołach.

-Spotkanie w komandorem Klubu Żeglarskiego „Reda” ze Złotoryi w 
sprawie wykorzystania akwenu wodnego Słup dla celów sportowo –
rekreacyjnych dla młodzieży Gminy Męcinka oraz uruchomienia 
Uczniowskiego Żeglarskiego Klubu Sportowego przy jednej ze szkół. 

-Spotkanie z przedstawicielami zespołów folklorystycznych z terenu Gminy 
Męcinka w sprawie udziału w gminnej wigilii mieszkańców w Męcince. 



4 grudnia

Spotkanie z uczniami i nauczycielami w szkole w Piotrowicach oraz w 
przedszkolu niepublicznym w Pomocnem z okazji Mikołajek. 

Z budżetu gminy dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych I-III 
ufundowane zostały paczki mikołajkowe. 



4 grudnia 

Udział w spotkaniu z górnikami KSS Bartnica z okazji Barbórki.

Od lipca 2015 r. KSS Męcinka ma nowego właściciela i działa w 
strukturach Kopalń Surowców Skalnych w Bartnicy.

KSS Męcinka zatrudnia 37 osób. 



5 grudnia

Udział w spotkaniu mikołajkowym w Piotrowicach.

6 grudnia 

Udział w spotkaniu mikołajkowym w Stanisławowie, Chroślicach, 
Pomocnem i Myślinowie. 



7 grudnia

-Udział w spotkaniu mikołajkowym w szkole i przedszkolu w Męcince.

-Dokonanie przepisu notarialnego dot. Działki budowlanej nr 735/1 w 
Piotrowicach.

-Udział w Walnym Zebraniu LGD Partnerstwo Kaczawskie w Męcince. 



8 grudnia

-Spotkanie z architektem oraz sołtys wsi Chełmiec w sprawie projektu 
dot. remontu świetlicy wiejskiej w Chełmcu, o dofinansowanie 
którego ubiegać się będziemy w ramach źródeł zewnętrznych.

-Udział w zebraniu wiejskim w Muchowie na temat przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków. 



9 grudnia

- Udział w Turnieju Mikołajowym w szkole w Piotrowicach.

- Udział w nagraniu radiowym zespołu Chrośliczanie. 



10 grudnia

Spotkanie z pracownikami społecznie użytecznymi, którzy pracowali 
w Gminie Męcinka w 2015 r. w celu podziękowania im za wysiłek, 
zaangażowanie i pracę na rzecz sołectw. Odbyła się rozmowa na 
temat potrzeb gminy, które zaobserwowali w czasie wykonywania 
tych prac.



11 grudnia

Spotkanie z przedszkolakami z Męcinki i Piotrowic w Urzędzie Gminy 
Męcinka oraz wspólne ubieranie choinki.



13 grudnia

- Udział w konferencji LGD Partnerstwa Kaczawskiego oraz w 
Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krotoszycach.

- Udział w spotkaniu mikołajkowym w Sichowie. 



14 grudnia

-Spotkanie z dyrektorkami szkół w Męcince i Piotrowicach na temat 
konieczności organizacji ferii zimowych dla uczniów. Szkoły 
przygotowały propozycje zajęć zarówno stacjonarnych jak i zajęcia 
wyjazdowe. Koszty zajęć pokryte zostaną z budżetu Gminy Męcinka. 

-Udział w zebraniu wiejskim w Chełmcu. 



15 grudnia

-Spotkanie z prezesem KSS Bartnica w sprawie możliwości 
partycypowania kopalni w inwestycjach Gminy Męcinka. 

-Udział w zebraniu rodziców w szkole w Piotrowicach w sprawie 
systemu motywacyjnego uczniów w związku z niskim poziomem 
nauczania w szkołach naszej gminy, a także w sprawie przedstawienia 
propozycji uruchomienia w Gminie Męcinka Uczniowskiego 
Żeglarskiego Klubu Sportowego z wykorzystaniem akwenu Słup oraz 
organizacji ferii zimowych w Gminie Męcinka.



17 grudnia

Udział w Komisji Rady Gminy Męcinka.



20 grudnia

Organizacja II gminnej wigilii dla mieszkańców w Męcince.

W organizację wigilii zaangażowały się sołectwa naszej gminy 
przygotowując stoiska bożonarodzeniowe, zespoły folklorystyczne i 
przedszkola gminne, które zaprezentowały kolędy, a także radny z 
Męcinki, strażacy z OSP Męcinka, radny z Sichowa wraz z mieszkańcami 
tej wsi, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sichowa oraz wielu 
mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy.

Tegoroczna wigilia gminna zgromadziła ponad 600 osób. 



I Gminna Wigilia 2014 r.                                   II Gminna Wigilia 2015 r.

Ponad 600 osób.









21 grudnia 

Udział w spotkaniu jasełkowym z uczniami i nauczycielami szkoły w 
Piotrowicach oraz w spotkaniu opłatkowym z nauczycielami i 
pracownikami szkoły w Męcince. 



NADZÓR NAD INWESTYCJAMI

Bieżący monitoring oraz kontrola przeprowadzanych inwestycji. 



Remont nowej siedziby o środka zdrowia w 
Męcince



Remont nowej siedziby GOPS w 
Męcince



Budowa chodnika wraz z budow ą drogi w 
Chełmcu

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono błędy w wykonaniu zadania. 
Wykonawca otrzymał polecenie usunięcia błędów i usterek.



Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pomocnem



Nowy przystanek w Chełmcu

Stary przystanek Nowy przystanek



Budowa wiaty w Muchowie



Budowa chodnika przy drodze powiatowej 
w Piotrowicach



Przebudowa drogi w M ęcince
W trakcie odbioru robót 
stwierdzono błędy w 
wykonaniu zadania w formie 
istniejących zastoin wodnych.

Wykonawcy wyznaczono 
termin usunięcia usterek do 
16 grudnia 2015r.  W trakcie 
odbioru robót 15 grudnia 
2015 r. po dokonaniu 
pomiarów poprzecznych 
drogi stwierdzono, że nie ma 
100 % pewności likwidacji 
usterki i wyznaczono termin 
przeglądu gwarancyjnego 
drogi w okresie wiosenno –
letnim 2016 r.



Budowa drogi nr 308 w Kondratowie

Dokonano odbioru robót: 

9 grudnia 2015 r.



Wykonanie elewacji szatni sportowej w 
Piotrowicach



Budowa chodnika w Małuszowie wykonywanego 
przez Generaln ą Dyrekcj ę Dróg Krajowych i 

Autostrad
Po wielu staraniach udało się uzyskać pozytywną decyzję od tej 
instytucji dotyczącą realizacji inwestycji. 



ZARZĄDZENIA



Zarządzenie nr 76/2015 r.

w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegaj ącego si ę o awans na 
stopie ń nauczyciela mianowanego.



Zarządzenie nr 77/2015

w sprawie zmiany bud Ŝetu gminy 
Męcinka na 2015 rok



Zarządzenie nr 78/2015

w sprawie powołania stałej komisji do 
przeprowadzenia ogl ędzin środków trwałych, 
pozostałych środków trwałych w u Ŝytkowaniu oraz 
przedmiotów i wyposa Ŝenia.



Zarządzenie nr 79/2015

w sprawie powołania Komisji do 
ustalenia normy zu Ŝycia paliwa dla 
ciągnika marki Dutz-Fahr 09PF 65T2 
DV Agrolux o numerze rejestracyjnym 
WE 692 A



Zarządzenie nr 80/2015

zmieniaj ące zarządzenie nr 17/2015 
Wójta Gminy M ęcinka z dnia 9 
kwietnia 2015r. w sprawie okre ślenia 
opłat i zasad wynajmu świetlic 
wiejskich stanowi ących mienie 
gminy M ęcinka



Zarządzenie nr 81/2015

w sprawie zasad przeprowadzania 
okresowych ocen pracowników 
samorz ądowych zatrudnionych na 
stanowiskach urz ędniczych, w tym na 
kierowniczych stanowiskach 
urzędniczych



Zarządzenie nr 82/2015

w sprawie post ępowania pracowników 
Urzędu Gminy M ęcinka wobec działa ń
podejmowanych przez podmioty 
wykonuj ące zawodow ą działalno ść
lobbingow ą oraz podmioty wykonuj ące 
bez wpisu do rejestru czynno ści z 
zakresu zawodowej działalno ści 
lobbingowej.



Zarządzenie nr 83/2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji



Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka


