
Informacja z działalności 
wójta gminy

Za okres od 26.08. – 21.09.2012 r.



26 sierpnia

Udział w uroczystościach doŜynkowych w Piotrowicach





26 sierpnia

Udział w Święcie Pierogów w Paszowicach



28 sierpnia

Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego przebudowy 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie 
miejscowości Stanisławów i Piotrowice.



30 sierpnia

Udział w sesji Rady Powiatu Jaworskiego w celu 
wręczenia nagród mieszkańcom Gminy Męcinka         
w ramach plebiscytu „Najpopularniejszy Dzielnicowy 
2012”. 



30 sierpnia

Ogłoszenie przetargu na ubezpieczenie interesów 
majątkowych Gminy Męcinka wraz z jednostkami 
organizacyjnymi.



1 września

Udział w uroczystościach doŜynkowych w Wolbromku.



2 września 

Udział w uroczystościach doŜynkowych w Sichowie 
połączonych z oficjalnym otwarciem inwestycji : 
„Sichowska Chata”







2 września

Udział w uroczystościach doŜynkowych w Granowicach –
Gmina WądroŜe Wielkie



2 września 

Udział w uroczystościach doŜynkowych w Dobromierzu 



3 września

Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 
2012/2013  w Męcince i Piotrowicach.



3 września 

Kontrola realizacji projektu „Indywidualizacja 
nauczania klas I – III szkół podstawowych w Gminie 
Męcinka” przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.



4 września

Analiza raportu z procedury brokerskiej

Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” Sp. z o.o. – działając 
na podstawie upowaŜnienia oraz w myśl uzgodnionych załoŜeń programu 
ubezpieczeniowego, przeprowadziła procedurę brokerską – konkurs ofert w 
celu wyłonienia ubezpieczyciela następujących ryzyk:

Sekcja A – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Sekcja B – ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem

Sekcja C – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Sekcja D – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności oraz posiadania i uŜytkowania mienia

Sekcja E – Ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń

Sekcja F – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
ochotniczych straŜy poŜarnych i młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych

Sekcja G – ubezpieczenie floty pojazdów



4 września

Wystosowanie pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

� Prośba o zwiększenie poziomu dofinansowania zadania pn.: 
„Przebudowa gminnego obiektu kulturalnego w Męcince nr 85”
z 25,76 % do 34,44 %. 

� Kwota przyznanego dofinansowania przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wynosi 180 000 zł przy zaplanowanym 
całkowitym koszcie 698 735 zł.

� Rzeczywiste koszty inwestycji wynoszą 522 661 zł brutto. Przy 
załoŜeniu poziomu dofinansowania w wysokości 25,76 % kwota 
dotacji wyniosłaby 134 637 zł, natomiast przy załoŜeniu 34,30 % 
kwota dotacji wyniosłaby 179 273 zł. RóŜnica to 44 636 zł. 



8 września

DoŜynki Gminne w Chroślicach







8 września

Udział w uroczystościach doŜynkowych w Chełmcu





8 września

Udział w uroczystościach doŜynkowych w Kondratowie





9 września

Udział w uroczystościach doŜynkowych w Małuszowie





9 września

30 rocznica Pielgrzymowania Kalwarią w Męcince







9 września

Udział w doŜynkach gminnych w Krotoszycach



10 września

Wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego       
w Jaworze w sprawie ujęcia w budŜecie Powiatu 
Jaworskiego infrastruktury drogowej Gminy Męcinka.



11 września

Spotkanie w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w celu omówienia zakresu inwestycyjnego na 
2013 rok.

Wykaz zadań prowadzonych na terenie gminy Męcinka w 2012 r.:

Ciekąca – gm. Męcinka, Krotoszyce, Złotoryja ( km 0+000 – 5 + 300) –
odbudowa rowu

Męcinka – gm. Męcinka (km 0+000 – 4+700) – odbudowa rowu

Sichowianka – gm. Męcinka (km 1+012 – 1+053) – budowa murów 
oporowych

Wilcza – gm.  Męcinka (km 6+000 – 14+800) – budowa murów 
oporowych ( Kondratów)



12 września 

Udział w zebraniu wiejskim w Męcince w sprawie 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady 
sołeckiej oraz podziału środków z funduszu 
sołeckiego.



12 września

Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu 
„Bardzo waŜna sprawa” z Fundacją Edukacji Przedszkolnej 
dotyczącej uruchomienia punktu przedszkolnego               
w Piotrowicach dla 15 dzieci.



13 września

Rozstrzygnięcie przetargu na usługę "Ubezpieczenie 
interesów majątkowych Gminy Męcinka wraz 
z jednostkami organizacyjnymi" - Część I 
zamówienia: "Ubezpieczenie majatku i 
odpowiedzialności cywilnej Gminy Męcinka wraz 
z jednostkami organizacyjnymi"



14 września

Ogłoszenie przetargu na przygotowanie i dostawę
dwudaniowych posiłków do Szkoły Podstawowej im. 
Piastów Śląskich w Piotrowicach



15 września 

Udział w Święcie Pieczonego Ziemniaka w Piotrowicach









17 września 

Spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej w sprawie 
likwidacji oddziału w Męcince



18 września

Przygotowanie wniosku na 2013 r. dotyczącego 
budowy drogi w Sichowie w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.



18 września

Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.



19 września

Udział w uroczystościach doŜynkowych w Męcince





19 września

Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy Męcinka



19 – 20 września

Rzeczpospolita lokalna

Sejm społeczników, bojowników i ekspertów        
w Warszawie

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął
Prezydent RP

Patronat medialny sprawowała Telewizja Polska

Organizator: Centrum Aktywności Lokalnej  i Krajowy Ośrodek 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminę Męcinka reprezentowała: Arleta Gregulska – Oksińska

Moderator: Patryk Podraza – Regionalny Ośrodek EFS

Fotoreporter: Daniel Śmiłowski



Męcinka, jako jedyna gmina z terenu województwa 
reprezentowała Dolny Śląsk podczas przedsięwzięcia, 
które odbyło się na Uniwersytecie im. Kardynała 
Wyszyńskiego w Warszawie.

Ogółem z terenu Polski udział wzięło 12 gmin. 
Męcinkę zaproszono z uwagi na pozytywny 
wizerunek w skali ogólnopolskiej (w aspekcie 
rozwoju gospodarczego oraz władzy gminy) oraz 
istniejący potencjał ludzki.



Wydarzenie otworzył premier Tadeusz Mazowiecki.
Odbyło się spotkanie z politykami  m.in. Joanną Kluzik-Rostkowską
oraz przedstawicielami Kancelarii Prezydenta. 

Wydarzenie prowadził Jarosław Gugała z TV Polsat.



W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty w 
grupie 12 osobowej na temat rozwoju Gminy Męcinka 
w aspekcie turystycznym i społecznym (obecnie 
powstaje raport z wypracowanych ustaleń).





Szczególne zainteresowanie uczestników 
warsztatów wzbudził produkt tradycyjny: 
„Sichowianka”.



20 września

Rozstrzygnięcie przetargu na usługę :

"Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Męcinka 
wraz z jednostkami organizacyjnymi" Część II zamówienia: 
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Męcinka„

oraz

"Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Męcinka 
wraz z jednostkami organizacyjnymi" Część III zamówienia: 
Ubezpieczenie członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
Gminy Męcinka" 



Przegląd inwestycji na terenie gminy –
fundusz sołecki

Myślinów



Przegląd inwestycji – droga 
Pomocne - Kondratów



23 września

Spotkanie z zespołem Perła z Przybyłowic biorące udział
w V Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze 
Wrocławskiej.







21 września

Otrzymanie promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
na przebudowę nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem       
w Stanisławowie w wysokości 430 000 zł.



Dziękuję za uwagę

Zbigniew Przychodzeń

Wójt Gminy Męcinka


