
Za okres od 24.02. do 30.03.2017 r.



REALIZACJA INWESTYCJI 
Marzec 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.

Wyłoniono wykonawcę tj. Konsorcjum Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane Sp. z o.o. Wrocław i 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. Legnica. Wartość inwestycji po 
przetargu wynosi 2 329 620 zł. 

Realizacja inwestycji

Przekazanie placu budowy w dniu 8 marca 2017r.Podpisanie umowy z wykonawcą w dniu 3 marca 2017r.





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

Prace projektowe w terenie



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.



Remont kuchni oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Sichówku
– utworzenie warunków do aktywności społecznej mieszkańców 
sołectwa, a także do organizacji prywatnych imprez okolicznościowych. 

Koszt inwestycji: 18 500 zł. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Męcinka. 

Przed remontem

Realizacja inwestycji

Po remoncie







� 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 ).

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Obecnie 
uruchomiono procedurę wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. 





� 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).





24 lutego

� Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Pomocne oraz spotkanie z 
druhami tej jednostki.



28 lutego
� Udział w Konwencie Legnicko – Głogowskiego obszaru 

Interwencji w Legnicy na temat problemów samorządów oraz 
aktualnych i planowanych naborach wniosków w ramach RPO 
i WFOŚiGW. 

W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz 
przedstawiciele Departamentu RPO UMWD. 



1 marca
Organizacja wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w 
Męcince oraz spotkanie z mieszkańcami tego sołectwa.

2 marca 
� Dokonanie przepisu notarialnego działki, na której 

zlokalizowany jest rów w Chroślicach. Działka nr 101/1 
została nabyta przez gminę nieodpłatnie w celu podjęcia 
działań zabezpieczających mieszkańców podczas nawalnych 
opadów oraz powodzi.



3 marca
- Spotkanie z p. Jakubem Madejem – prezesem KSS Bartnica w 

sprawie działalności kopalni w Męcince, budowanego 
chodnika w Nowej Męcince oraz planowanej akcji nasadzana 
drzew na terenie Gminy Męcinka. 

-Spotkanie z przedstawicielami Centrum Edukacyjnego 
Salamandra z Myśliborza PK Chełmy w sprawie organizacji 
pielgrzymki ekologicznej w Męcince. 



� 3 marca 
Spotkanie z przedstawicielami firmy Mercedes p. Andreasem 
Schenkelem Dyrektorem Fabryki Mercedesa w DSAG S3 Jawor 
Męcinka, p. Ewą Łabno – Falęcką Dyrektorem ds. Komunikacji i 
Marketingu firmy, p. Melanią Schenkel, a także oraz Konsul 
Generalną Niemiec we Wrocławiu p. Elisabeth Wolbers. 

Podczas spotkania omówione zostały działania podejmowane w 
ramach współpracy Gminy Męcinka oraz Firmy Mercedes – Benz 
na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Gminy Męcinka. 



4 marca (sobota)

Spotkanie z mieszkankami Małuszowa i Przybyłowic w ramach 
obchodzonego „Dnia Kobiet” .



5 marca (niedziela)
� Organizacja Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach 

Wyklętych w Męcince. 







7 marca
� Spotkanie z przedstawicielami Klubu Sportowego G4 

Ryszardem Krawczykiem, Marcinem Jankiewiczem i Maciejem 
Kucem w sprawie organizacji na terenie Gminy Męcinka rajdu 
samochodowego pod patronatem Wójta Gminy Męcinka  w 
dniu 4 czerwca 2017r.



� 7 marca
Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Nasz Małuszów” 
w sprawie planów działalności stowarzyszenia na płaszczyźnie 
przestrzennej wsi.



� 9 marca 
Zawarcie porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu na 
realizację projektu „Dolnoślązak umie pływać”.

Projekt dotyczy uczniów szkół podstawowych klas I – III.
Projekt obejmuje organizację 10 zajęć (po 2 godziny lekcyjne) 
na krytych pływalniach dla 2 grup 15-osobowych.
Realizacja od 23.03. – 8.06.2017r.



10 marca
� Spotkanie z p. Melanią Schenkel, która w imieniu firmy 

Mercedes – Benz będzie uczestniczyć w lekcjach języka 
niemieckiego w szkole w Męcince. 

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie uczniów z Gminy Męcinka 
w zakresie nauki języka niemieckiego. 



10 marca
� Spotkanie z Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu p. 

Aleksandrem Markiem Skorupą w sprawie inwestycji gminy 
Męcinka tj. budowy przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków, która współfinansowana będzie w 
ramach pozyskanej dotacji i pożyczki z tego funduszu.



11 marca
� Spotkanie z mieszkankami Chełmca, Słupa, Piotrowic, 

Muchów, Kondratów, Pomocne, Stanisławów, Sichów, Męcinka 
i Sichówek. 



13 marca
� Spotkanie z pracownikami społecznie – użytecznymi Gminy 

Męcinka oraz sołtysami wsi w celu rozpoczęcia prac w 2017r.
W 2017r. do prac skierowanych zostało 20 osób. 



13 marca
� Spotkanie z Kierowniczką GOPS w Męcince p. Katarzyną 

Roman – Cwynar w sprawie organizacji pomocy żywnościowej 
dla mieszkańców Gminy Męcinka.

Oferujemy mieszkańcom wsparcie w formie artykułów 
żywnościowych. Jest to możliwe dzięki pozyskanym produktom 
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa MRPiPS.

Do otrzymania pomocy zakwalifikowanych zostało 300 osób z 
terenu Gminy Męcinka. 



13 marca
Organizacja wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w 
Męcince oraz spotkanie z mieszkańcami tego sołectwa.

14 marca
Udział w zebraniu wiejskim w Małuszowie – uchwalenie przez 
zebranie wiejskie sołeckiej strategii rozwoju wsi.



16 marca
� Spotkanie z dyrektor szkoły w Męcince, prezesem KS 

Męcinka oraz animatorami Orlika w Męcince w celu omówienia 
problemów dotyczących tego obiektu sportowego.

� Dokonanie przepisu notarialnego działki, na której 
zlokalizowany jest rów w miejscowości Chroślice. Gmina 
nabyła nieodpłatnie działkę nr 100/13 w celu podjęcia działań 
zabezpieczających mieszkańców podczas nawalnych opadów 
oraz powodzi.



17 marca
� Spotkanie z kierowniczką Gminnego Ośrodka Zdrowia w Męcince 

w sprawie funkcjonowania gminnej służby zdrowia.

� Spotkanie z p. Janem Legeniem Dyrektorem Zakładu Produkcji 
Opakowań w Nowej Męcince w sprawie rozpoczęcia realizacji 
inwestycji polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej na 
terenie Gminy Męcinka.

� Spotkanie z przedstawicielem Poczty Polskiej w sprawie 
konieczności uruchomienia placówki pocztowej na terenie Gminy 
Męcinka. 

� Udział w zebraniu wiejskim w Chełmcu.



20 marca
� Udział w spotkaniu z przedszkolakami z terenu Gminy 

Męcinka, nauczycielami i dyrekcją szkół podczas Gminnego 
Dnia Wiosny przygotowanego przez grupę „Krasnale” z 
Przedszkola Gminnego w Piotrowicach wraz z 
wychowawczynią p. Anną Karlińską.

W Gminnym Dniu Wiosny uczestniczyły przedszkolaki z 
przedszkoli gminnych w Męcince i Piotrowicach oraz 
przedszkola niepublicznego „Słoneczko” z Pomocnego.
Dzieci podczas korowodu przekazywały mieszkańcom torby 
ekologiczne zamówione w ramach budżetu Gminy Męcinka.  











� 20 marca
Dokonanie przeglądu technicznego Orlika w Męcince.

W trakcie przeglądu obiektu stwierdzono następujące usterki :
- zacieki na suficie w 2 pomieszczeniach zaplecza ( przyczyną powstania 
zacieków jest nieszczelność pokrycia dachu blachą – miejsce 
nieszczelności należy zlokalizować w trakcie opadów deszczu i dokonać 
niezbędnej naprawy pokrycia dachu. Po usunięciu przyczyny zalewania 
należy pomalować sufit w pomieszczeniach, w których występują zacieki,  
- uszkodzone drzwi wejściowe do szatni ( miejsca uszkodzeń 
mechanicznych należy uzupełnić szpachlą i skrzydło drzwiowe 
pomalować),
- uszkodzona płytka posadzkowa przy drzwiach wejściowych do szatni –
wymienić płytkę ceramiczną ,
- uszkodzona w części dolnej siatka do piłkochwytów –ze względu na 
znaczne zużycie należy rozważyć możliwość wymiany siatki na nową na 
obydwóch   piłkochwytach. 



21 marca
� Organizacja I zajęć z języka niemieckiego z udziałem p. 

MelaniI Schenkel z firmy Mercedes – Benz w szkole w Męcince.



21 marca
� Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat 

problemu braku wody w miejscowości Myślinów oraz 
planowanej inwestycji dotyczącej budowy wodociągu dla tego 
sołectwa. 



� 24 marca
Organizacja zebrania wiejskiego w Sichowie w sprawie 
rozpoczęcia realizacji inwestycji polegającej na przebudowie 
drogi wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w tej 
miejscowości.
W spotkaniu z mieszkańcami udział wzięli również przedstawiciele 
wykonawcy, w tym kierownik robót oraz inspektorzy nadzoru oraz 
pracownicy Urzędu Gminy Męcinka.



29 marca
� Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego na temat projektów planowanych do realizacji 
w ramach PROW 2014-2020.

� Spotkanie z Dyrektor Banku Spółdzielczego w Jaworze w 
sprawie montaży windy dla osób niepełnosprawnych przy 
Urzędzie Gminy w Męcince w 2017r. 



� Pozyskana dotacja dla mieszkańców na usuwanie  
azbestu

Gmina Męcinka otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji pn. 
„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Męcinka". Dzięki temu z 21 nieruchomości, których właściciele 
zgłosili się do Urzędu Gminy Męcinka w wyznaczonym terminie do 8 lutego 2017r. 
jeszcze w tym roku usunięte zostaną wyroby azbestowe. 



� Aktualizacja Planu Urządzeniowo – Rolnego Gminy Męcinka

Przystąpiliśmy do aktualizacji Planu Urządzeniowo-Rolnego.
Realizacja tego opracowania finansowana jest z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego.
Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu rozpoczęło w marcu b.r. 
prace terenowe związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji przestrzeni wiejskiej w 
Gminie Męcinka dla oceny rozmiaru potrzeb wykonania zabiegów urządzeniowo 
rolnych.

Plan Urządzeniowo-Rolny pozwoli na wskazanie niezbędnych prac dla stworzenia 
podstaw do rozwoju wsi i gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia 
mieszkańców.



� Uczestnictwo w projekcie na rzecz osób niepełnosprawnych.

� Gminy Męcinka przystąpiła do projektu, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z 
niepełnosprawnością. 

� Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince oraz Sudecki 
Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy. W ramach projektu oferujemy szkolenia dla asystentów, 
kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością, bezpłatne świadczenie usług 
asystenckich i opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, 
teleopiekę tj. wyposażenie uczestników w bezpłatne zestawy do teleopieki (kamery, piloty, smart fony) 
oraz zapewnienie obsługi systemu przez cały okres trwania projektu tj. od III 2017- XII 2019. Ponadto 
bezpłatne szkolenia oraz doradztwo dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością oraz 
bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych.
Do projektu zaproszone zostały:
- osoby z niepełnosprawnością z terenu Gminy Męcinka
- opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością / rodziny osób z niepełnosprawnością,
- kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością.

� Obecnie do udziału w projekcie zgłosiło się 7 osób.



� Wyposażenie pracowników terenowych Urzędu Gminy w 
Męcince w nowe jednolite ubrania firmowe.





Zarządzenie nr 11

w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego w Urzędzie Gminy 
w Męcince



Zarządzenie nr 12

w sprawie zmiany budżetu gminy 
Męcina na 2017 rok



Zarządzenie nr 13

w sprawie nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości gruntowej



Zarządzenie nr 14

w sprawie zmiany na stanowisku 
pełnomocnika do spraw wyborów -
urzędnika wyborczego w Gminie 
Męcinka



Zarządzenie nr 15

w sprawie planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli, na które 
dofinansowanie jest przyznane na 
2017 rok



Zarządzenie nr 16

w sprawie ustalenia metody 
rozliczania wydatków wspólnych w 
przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę 
Męcinka.



Dziękuj ę za uwagę

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy M ęcinka


