
Informacja z działalności 

Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego 

za okres od 30 października do 29 listopada 2019r.



Inwestycje realizowane

Budowa drogi w Piotrowicach – II etap



Inwestycje zrealizowane

Termomodernizacja gminnego obiektu w Przybyłowicach – dokonano odbioru robót





Inwestycje zrealizowane

Przebudowa drogi gminnej Stanisławów – Pomocne – dokonano odbioru robót



• Prace nad budżetem Gminy Męcinka na 2020r.

• Dokonanie analizy dochodów podatkowych Gminy Męcinka oraz opracowanie propozycji nowych 
stawek. 

BUDŻET 2020

Inne działania z zakresu zarządzania gminą

DOCHODY
Główne czynniki wpływające na zmniejszenie dochodów do 
budżetu Gminy Męcinka na 2020r.:
Obniżona subwencja oświatowa   -380 000 zł
Zmniejszone dochody z PIT  -280 000 zł
Spadek produkcji w kopalniach, a tym samym zmniejszenie 
opłaty eksploatacyjnej dla gminy –250 000 zł

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 
W PORÓWNANIU DO 2019 r.

WYNOSI – 910 000 zł 

WYDATKI
Wzrost wydatków związany z obowiązkiem realizowania 
ustawowych zadań w 2020r.:

Wzrost wydatków w szkołach   + 333 783 zł
Wzrost wydatków w GOPS + 85 000 zł

WZROST WYDATKÓW
W PORÓWNANIU DO 2019 r.

WYNOSI + 418 783 zł 



�Podatki i opłaty – to najważniejsze źródła dochodów własnych 
samorządu na realizację zadań własnych.

� Realizacja zadań własnych na odpowiednim poziomie wymaga 

zapewnienia wpływów do budżetu gminy.

� Gmina funkcjonuje na rynku usług, którego ceny rosną – czyli rosną 
również koszty funkcjonowania gminy ( głównie oświata, wod – kan, 
utrzymanie dróg placów i terenów zieleni, opieka zdrowotna).



� Samorząd Gminy Męcinka realizując przyjazną politykę podatkową nie
podwyższał ich od 2014, a w 2016 r. niektóre podatki i opłaty obniżył.

� Sytuacja na ogólnokrajowym rynku towarów i usług i związanego z
tym wzrostu kosztów funkcjonowania gminy wymusza na samorządzie
gminy podniesienia stawek podatków i opłat.

� Proponuje się podwyższenie podatków w taki sposób aby zapewnić
wpływy do budżetu gminy umożliwiające utrzymanie odpowiedniego
standardu usług dla mieszkańców oraz rozwój gminy.

� Jednocześnie należy zaznaczyć, że proponowane stawki nie są
stawkami maksymalnymi, na które pozwala ustawa.



BUDŻET 2020

Inne działania z zakresu zarządzania gminą

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 
W PORÓWNANIU DO 2019 r.

WYNOSI – 910 000 zł 

WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY PO 
PODWYŻSZE PODATKÓW

Wzrost o 49 852 zł – z tytułu podatku od środków transportu
Wzrost o 146 724 zł – z tytułu podatku od nieruchomości

RAZEM WZROST O 196 576 zł

Proponowane podwyżki 
w niewielkiej części (ok. 20%) 

zrekompensują utracone dochody.



• Dokonanie analizy gospodarki odpadami w Gminie Męcinka oraz opracowanie 
propozycji nowych stawek. 

Czynniki wpływające na konieczność podniesienia stawek opłat za odpady:

�Obowiązek ustawowy wprowadzenia od 1 stycznia 2020r. nowych zasad 
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych  (z 3 do 5 frakcji).

�Podwyżka opłat, które ponosi gmina za gospodarowanie odpadów komunalnych na 
instalacji w Lubawce z kwoty 300 zł/Mg netto na 350 zł/Mg netto (już w 2019 r. 
zanotowano niebilansowanie się systemu gospodarowania odpadami w Gminie 
Męcinka).

Inne działania z zakresu zarządzania gminą

Ustawowy obowiązek samofinansowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminach tj.

Tyle ile gminę kosztuje system odpadowy, tyle muszą zapłacić mieszkańcy.
Brak możliwości pokrywania niedoborów z budżetu gminy.



• Działania w zakresie nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek w 
Piotrowicach na potrzeby społeczne.

• Spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w 
sprawie funkcjonowania służb bezpieczeństwa na terenie gminy i powiatu.

• Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Jaworze na temat poziomu 
bezpieczeństwa na terenie gminy.

• Udział w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym w Jaworze.

• Spotkanie z zarządem spółki Sanikom gospodarki odpadami w Gminie Męcinka.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Dokonano sprzedaży działki w Nowej Męcince na cele budowlane (przetarg z 
26.09.2019r.).

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w 
Kondratowie (przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2019r.).

• Spotkanie z przedstawicielem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INWEST 
PARK w sprawie podjęcia współpracy w zakresie promocji terenów inwestycyjnych 
na terenie Gminy Męcinka oraz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Nawiązanie współpracy z podmiotem wprowadzaj ącym na 
rynek innowacyjne rozwi ązania w dziedzinie edukacji –
wdro żenie nowoczesnej metody nauczania j ęzyka 
angielskiego w przedszkolach w M ęcince i Piotrowicach z 
wykorzystaniem robota. 



Nawiązanie współpracy z mechatronikami oraz zakup 
stanowiska z makiet ą led z wymiennymi tablicami do 
szkół w M ęcince i Piotrowicach w celu prowadzenia 
warsztatów mechatronicznych.



Nawiązanie współpracy z WOPR oddziałem dolno śląskim -
organizacja szkolenia dla OSP M ęcinka i OSP 
Przybyłowice z zakresu ratownictwa na zbiorniku wodnym 
Słup.

Film



• Spotkanie z seniorami, uczniami i pedagogami przedszkola w Męcince podczas 
występu artystycznego z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

• Spotkanie z piłkarzami KS Bazalt Piotrowice.

• Udział w uroczystości ślubowania policjantek – mieszkanek Gminy Męcinka w 
Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z piłkarzami KS Męcinka, KS Bazalt Piotrowice oraz KS Platan Sichów 
podczas zakończenia sezonu piłkarskiego.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z pracownikami  GOPS w Męcince z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego.

• Spotkanie z dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju 
Edukacji w sprawach funkcjonowania szkół gminy Męcinka. 

• Przygotowanie spotkania mikołajkowego dla dzieci w sali 
widowiskowej w Męcince.

• Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy Męcinka.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Organizacja gminnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Spotkanie z kierownictwem jednostek organizacyjnych Gminy Męcinka w 
celu dokonania rejestracji oraz opracowania planu działań.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Organizacja Gminnych Obchodów Święta Niepodległości

Inne działania z zakresu rozwoju społeczno – kulturowego gminy





• Organizacja działań na rzecz seniorów 
w ramach akcji „Październik i listopad 
miesiącami seniorów” w Gminie 
Męcinka



BEZPŁATNY PAKIET MEDYCZNY:  
Badanie osteoporozy,  morfologia, badanie cukru, EKG, 
lipidoram

Blisko 70 pacjentów w wieku 60+ wzięło udział w bezpłatnych badaniach osteoporozy,
które przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach w ramach akcji
„Październik i listopad miesiącami seniorów”.

Wśród 11 pacjentów stwierdzono osteoporozę, natomiast u 19 zdiagnozowano
osteopenię.



Spotkanie z seniorami podczas występu artystycznego 
przedszkola „Małego Księcia” z Męcinki



Spotkanie z seniorami podczas występów artystycznych i warsztatów „Kulinarnego 
Przedszkola” w Piotrowicach



Spotkanie Policji z seniorami z Gminy Męcinka 
pt. „Uwaga na oszustów”



Organizacja spotkania dla seniorów w Męcince





ZARZĄDZENIA

• Zarządzenie nr 72 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu
nr 69/2019 Wójta Gminy Męcinka z dnia 17 listopada w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w
2019 r. oraz załączniku do ww zarządzenia.

• Zarządzenie nr 73 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Męcinka na 2020 r.

• Zarządzenie nr 74 w sprawie projektu uchwały o przyjęciu wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Męcinka na lata 2020-2025.

• Zarządzenie nr 75 w sprawie powołania komisji konkursowej.



Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski, Wójt Gminy Męcinka


