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Podsumowanie 2011 roku 
Gmina Męcinka

KONSPEKT PREZENTACJI

• Inwestycje zrealizowane ( slajdy od 3 do 20).
• Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego ( slajdy od 21 do 42).
• Aktywność stowarzyszeń i liderów lokalnych – realizacja projektów ( slajdy od 43 do 87)
• Imprezy organizowane przez radnych, sołtysów, rady sołeckiej i innych liderów lokalnych 

na terenie Gminy Męcinka (slajd 88).
• Wsparcie parafii (slajd 89).
• Aktywność szkół (slajd 90).
• Aktywność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( slajdy od 91 do 92).
• Administracja (slajd 93 – 131).
• Zdobyte nagrody i wyróŜnienia ( slajdy od 132 do 139).
• Indywidualne sukcesy mieszkańców Gminy Męcinka ( slajdy od 140 do 144).
• Wspólne przedsięwzięcia rady gminy i wójta ( slajdy od 145 do 155).
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PODSUMOWANIE 2011 ROKU

GMINA M ĘCINKA
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE

„Idea samorządu polega na tym, by realizowane były przede 
wszystkim interesy obywateli.”
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Budowa kanalizacji sanitarnej 
Sichów – Sichówek – Słup

Koszt całkowity: 3 235 692,49 zł
Wydatki w 2011 r.: 489 911,88 zł

Źródła finansowania:
PROW 2007 – 2013 : 1 989 997,00 zł
WFOŚiGW (poŜyczka) : 499 000,00 zł
środki własne: 164 332,60 zł

W ramach projektu wykonano 13,3 km 
sieci kanalizacyjnej
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Remont budynku świetlicy 
wiejskiej w Kondratowie

W ramach projektu wykonano :
- wymianę stolarki okiennej, 
- remont i ocieplenie ścian 

zewnętrznych,
- wymianę pokrycia i ocieplenie 

dachu,
- instalację odgromową,
- wymianę drzwi,
- prace rozbiórkowe i 

wykończeniowe,
- odgrzybienie budynku,
- roboty elektryczne i grzewcze.
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Koszt całkowity: 235 147,36 zł

Źródła finansowania:

PROW 2007 – 2013 Mała odnowa wsi: 120 796,26 zł

Wkład własny: 114 351,10 zł
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Realizacja projektu:
„Południowo Zachodni Szlak 

Cysterski” w Słupie
Wykonano:
- budowę parkingu na samochody osobowe,
- budowę sanitariatów,
- budowę punktu informacji turystycznej. 

Do wykonania: oznakowanie pocysterskich obiektów  w Męcince 
i Słupie, instalacja infokiosków w Męcince i Słupie

Koszt całkowity: 710 325 zł, w tym część inwestycyjna 
499 999,99 zł

Źródła finansowania
EFRR, PO Innowacyjna Gospodarka: 361 249,99
BudŜet państwa: 63 750,00 zł
Wkład własny: 75 000,00 zł
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Spotkanie z dziennikarzami w ramach promocji obiektów 
sakralnych w Słupie
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Odbudowa dróg w Słupie 

Wartość inwestycji 561 585,40 zł, w tym 400 177 zł 
z MSWiA, 152 110,07 z TFOGR, wkład własny 
9 298,33 zł .
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REALIZACJA ZADA Ń

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

„Wielu małych ludzi, czyniąc w wielu małych miejscach

wiele małych rzeczy, moŜe zmienić oblicze świata”

Przysłowie afrykańskie
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,,Powiedz mi – zapomnę
PokaŜ mi - zapamiętam
Pozwól mi uczestniczyć - zrozumiem
Pozwól mi to zrobić - będę się z tym utoŜsamiał” 
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SICHÓW

Budowa wiaty rekreacyjnej 

Koszt całkowity : 48 800,00 zł
Dotacja z Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”: 12 164,00 zł
Fundusz sołecki: 12 624,00 zł

Wkład własny sołectwa: 
Wycena pracy mieszkańców z udostępnieniem własnego 
sprzętu: 24 012,00 zł

Wiata wykonana została w czynie społecznym przez mieszkańców wsi. 
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STANISŁAWÓW
Budowa wiaty rekreacyjnej

Koszt całkowity: 42 168,40 zł
Źródła finansowania
Program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”: 7 577,00 zł
Fundusz sołecki: 7 745,00 zł

Wkład własny sołectwa: 
Wycena otrzymanych materiałów od sponsorów: 11 846,40 zł
Wycena pracy mieszkańców z udostępnieniem własnego 
sprzętu: 15 000,00 zł

Wiata wykonana została w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.
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SŁUP
Zakup materiałów budowlanych                      

i wykończeniowych do świetlicy wiejskiej

Mieszkańcy wsi w czynie społecznym wykonali 
wymianę podłogi w sali, korytarzu i na scenie.

Ponadto zakupiono i zamontowano piec 

oraz wykonano malowanie ścian.
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MAŁUSZÓW
Remont świetlicy wiejskiej

(wraz z wymianą okien)

- remont sali i kuchni wykonała firma zewnętrzna,

- grupa remontowa gminy Męcinka wykonała malowanie korytarza i małej sali.

Koszt: 13 294,00 zł
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PRZYBYŁOWICE

Remont świetlicy wiejskiej

Koszt: 12 236,00 zł

Ponadto wykonano wymianę okien.
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KONDTARTÓW

Zakup kuchni i chłodziarko – zamraŜarki, mebli 
kuchennych, krzeseł oraz naczyń.

Koszt: 11 238,56 zł
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POMOCNE
Remont świetlicy wiejskiej przy udziale 

członków rady sołeckiej oraz zespołu 

„Rusałki spod Czartowskiej Skałki”
Koszt finansowy: 14 350,57 zł 

Wycena pracy mieszkańców: 1 600 zł
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CHEŁMIEC

Remont świetlicy wiejskiej 

( naprawa sufitu i dachu, zakup pieca)

Koszt finansowy: 13 976,61 zł

Wycena pracy mieszkańców: 1 800 zł
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PIOTROWICE

Zakup sprzętu nagłaśniającego               
do świetlicy, wykonanie stołów i ławek   
do parku, remont szatni przy boisku 
sportowym, listwy naścienne w świetlicy.

Koszt finansowy: 20 829,42 zł

Wycena pracy mieszkańców: 10 900 zł



42

Remont szatni
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AKTYWNO ŚĆ STOWARZYSZEŃ                                     
I LIDERÓW LOKALNYCH

- projekty

„Nie jest moŜliwe przełamanie kryzysu obszarów wiejskich

bez pełnego włączenia w rozwój społeczności lokalnych.”

I Polski Kongres Odnowy Wsi
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OSP MĘCINKA

Prezes – Wiesław Gregulski
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REALIZACJA PROJEKTU 

„SPACER ŚLADAMI CYSTERSÓW 
W MĘCINCE”

Pomysłodawca i inicjator: Wiesław Gregulski, radny

Realizacja: OSP Męcinka

Partnerstwo: Urząd Gminy Męcinka, Parafia Męcinka, 

Zespół Szkół w Męcince

Finansowanie: Program Działaj Lokalnie VII Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności  

realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz  

Stowarzyszenie Kaczawskie – Lokalną Organizację Grantową w Mściwojowie.
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DNI MĘCINKI
Gra terenowa 

„Poszukiwanie Skarbu Mnichów”

Impreza współorganizowana przez OSP Męcinka, Parafię pw. św. Andrzeja Ap. 
w Męcince, Zespół Szkół w Męcince, Radę Sołecką oraz Urząd Gminy.

Inicjatywa gry terenowej: Ksiądz dr Marek Kluwak Proboszcz Parafii w Męcince. 
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Pielgrzymka Kalwarią na górze Górzec

w ramach cyklu : 

„Spotkania na szlaku cysterskim”

Przedsięwzięcie współorganizowane z Parafią         
w Męcince

Dofinansowanie otrzymano z Powiatu Jaworskiego
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śywa szopka w Męcince
Przedsięwzięcie zrealizowane 

przez 

Parafię i OSP Męcinka
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Projekt
Szkółka muzyczna „Kuźnia talentów” 

w gminie Męcinka

Otrzymano dotację w wysokości 48 800 zł 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu: 2012 r.
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Klub Sportowy M ęcinka

Prezes – Artur Fitrzyk

Dofinansowanie działalności szkoleniowej dzieci i 
młodziej w zakresie piłki noŜnej, a w szczególności 
zakupu sprzętu sportowego oraz strojów 
sportowych.

10 000 zł Fundacja Polska Miedź

1 000 zł Powiat Jaworski
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Towarzystwo Miłośników Piotrowic 

Prezes – Daniel Śmiłowski
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„Ocali ć od zapomnienia” 

w ramach programu „Działaj Lokalnie VII”,

w którym ujęto wykonanie w parku 2 tablic informacyjnych, nasadzenia krzewów ozdobnych, 
sprzątanie parku, spotkania integracyjne. 

Projekt podsumowano „Świętem Pieczonego Ziemniaka”.
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Stowarzyszenie Miłośników Wsi Stanisławów
„Barytowe Wzgórza” 

Prezes – Władysław Micek
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Sichów

Budowa placu zabaw wraz                              
z zagospodarowaniem terenu

Inicjatywa: Mirosław  Brzozowski – radny 
i Urszula Giemzik - sołtys 

Realizacja: mieszkańcy wsi, radny, sołtys, 
Urząd Gminy Męcinka

Finansowanie: Fundacja Polska Miedź, sołectwo Sichów
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Wykonanie ławek plenerowych 
przez mieszkańców Sichowa
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Wykonanie drogi do parku

Inicjatywa i realizacja: Mirosław Brzozowski - radny

Mieszkańcy wsi w czynie społecznym wykonali przepust 

odprowadzający wodę z pól oraz zasponsorowali materiały.
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Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Sichowa

Prezes – Janina Kraśnicka
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„Sichów wczoraj i dziś – w monografii, na 
kartkach i w obiektywie”.

15 000 zł Fundacja Polska Miedź

1. Olimpiada Sportowa – dotacja 

ze Starostwa Powiatowego w Jaworze
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Słup
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Utworzenie cysterskiej świetlicy tematycznej                    
w Słupie współfinansowanej z Fundacji Polska 

Miedź w Lubinie.

Inicjatorzy: radni Franciszek Rudziec i Sylwester Rudziec

Realizatorzy: Urząd Gminy Męcinka, radni, sołtys i rada sołecka Słupa
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Wystawa Cysterska w Słupie
Inicjatywa i realizacja: Ksiądz Zbigniew Dyl 

Proboszcz Parafii w Słupie
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Chełmiec
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Otwarcie symbolicznego środka Szlaku Cysterskiego 
(Kalwaria na Górzcu)  pomiędzy Krzeszowem            

a LubiąŜem – w Chełmcu.

Inicjator: ks. Marek Kluwak proboszcz Parafii w Męcince

Współrealizatorzy: Urząd Gminy Męcinka, radny i sołectwo Chełmiec, 
Zespół Szkół w Męcince, Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

Wycena wkładu Gminy Męcinka w przedsięwzięcie: 4 827 zł
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X Jubileuszowa Edycja Imprezy 
Edukacyjno – Rekreacyjnej 

„Muchowska Kosa”
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Konferencja
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IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ RADNYCH, 
SOŁTYSÓW, RADY SOŁECKIE I INNYCH LIDERÓW 

LOKALNYCH NA TERENIE GMINY M ĘCINKA

Chełmiec:

Święto Platana

Małuszów:

Gminne zawody 
wędkarskie

Męcinka:

Dni Męcinki : 

Gra terenowa, 

Rozgrywki sportowo –
poŜarnicze

Spotkanie na szlaku 
cysterskim : pielgrzymka 
Kalwarią

Muchów:

Muchowska Kosa

My ślinów:

-Dzień Św. Krzysztofa

W sołectwach organizowane są takie imprezy jak: zabawa choinkowa, spotkanie 
opłatkowe, Dzień Kobiet, powitanie wiosny, Dzień Dziecka, doŜynki, Dzień 
Seniora, Święto Odzyskania Niepodległości, zabawa andrzejkowa. 

Sichów:

Święto tulipanowca

Piotrowice:

Festyn rodzinny

Święto pieczonego 
ziemniaka

Słup:

Święto naleśnika

Gminny turniej piłki siatkowej 

Pomocne:

- Dzień rodziny i dzień sportu

- Super straŜak

Stanisławów:

Święto Stanisławowa
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UDZIELENIE WSPARCIA 
FINANSOWEGO NA WNIOSEK WÓJTA 

PRZEZ RADNYCH GMINY 
PARAFIOM GMINY M ĘCINKA

Od 2006 roku Gmina Męcinka przeznaczyła 160 000 zł na wspieranie prac przy zabytkach, w tym:
- 40 000 dla Parafii w Męcince
- 40 000 dla Parafii w Słupie
- 40 000 dla Parafii w Pomocnem
- 40 000 dla Parafii w Małuszowie

Gmina realizuje projekt „Południowo zachodni Szlak Cysterski” w ramach PO Innowacyjna 
Gospodarka, który obejmuje działania infrastrukturalne przy sakralnych obiektach zabytkowych 
w Słupie oraz działania promocyjne przy obiektach zabytkowych w Słupie i Męcince ( Stacje 
Drogi KrzyŜowej na górze Górzec). 

Całkowita wartość projektu: 710 325 zł, w tym  działania inwestycyjne 499 999,99 zł

Ponadto Gmina Męcinka udziela Proboszczom ( jako administratorom obiektów zabytkowych) 
wsparcia merytorycznego poprzez pracowników Urzędu Gminy ( pomoc w pisaniu i rozliczaniu 
projektów, działaniach promocyjnych przedsięwzięć społeczno – kulturowych, pracach 
terenowych), udostępnienie sprzętu i materiałów budowlanych.

ŁĄCZNIE PRZEZNACZONO: 870 325 zł
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AKTYWNO ŚĆ SZKÓŁ
Projekty, w których brał udział Zespół Szkół w Męcince w 2011 roku 
1. Dolnośląska Szkoła Liderem Zmian Projakościowych

– Pracownia przyrodnicza w Systemie Edukacyjnym w kaŜdej gminie – Szkoła   
Podstawowa w Męcince

– Dolnośląska E-szkoła – gimnazjum 
2. Projekt ekologiczny – uzyskanie certyfikatu zielonej flagi
3. Sprawny Dolnoślązaczek
4. Liga Narodów – projekt realizowany przez szkołę
5. Szkolenia nauczycieli
6. Indywidualizacja nauczania klas I –III szkoły podstawowej w gminie Męcinka

Projekty, w których brała udział Szkoła Podstawowa w Piotrowicach w 2011 roku 
1. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji.
2. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej w Gminie 

Męcinka.
3. Projekt partnerski stowarzyszenia "Towarzystwo Miłośników Piotrowic" i Szkoły 

Podstawowej w Piotrowicach pod nazwą "Zróbmy to razem".
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Aktywność Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej
Udział w projekcie systemowym 

„Czas na zmiany”:

Cykl szkoleń skierowanych do osób bezrobotnych w wieku 
aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej, zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym z terenu gminy Męcinka. 

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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ADMINISTRACJA

Do działalności organów samorządowych w sferze 
zobowiązań publicznych nie stosuje się zasady 

„co nie jest zakazane jest dozwolone”, 
lecz regułę 

„dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie 
przewiduje”.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 1997 r., poprzedzony wyrokiem NSA z 24 maja 1993 r. 
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Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.             
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
2591) wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy 
a organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy 
określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta       
w drodze zarządzenia. 
Zarządzeniem Nr 19/2011 z dnia 6 maja 2011 r. Wójt 
gminy nadał Urzędowi Gminy Męcinka nowy regulamin 
organizacyjny, który zastąpił stary regulamin z 2006 roku, 
nowelizowany pięciokrotnie. 
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URZĄD GMINY

Stanowiska urzędnicze
21 osób1)

Stanowiska pomocnicze
i obsługi
6 osób2)

I.ZATRUDNIENIE W URZ ĘDZIE GMINY

1) od sierpnia 2011 r. 20 osób; jedna urzędniczka przebywała na zasiłku chorobowym a od 17 października na urlopie macierzyńskim.
2) w okresie od kwietnia do września dwóch dodatkowych robotników w ramach prac interwencyjnych
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II. OBSŁUGA MIESZKA ŃCÓW I INTERESANTÓW 
PRZEZ STANOWISKA URZ ĘDNICZE –

WSKAŹNIKI OGÓLNE

Na jednego urzędnika przypadaśrednio244mieszkańców. W zakresie swojej właściwości urzędnicy wydali łącznie12153
dokumentów papierowych (decyzje, zaświadczenia, wezwania, postanowienia, faktury), w tym w zakresie:

zagospodarowania przestrzennego - 295
ochrony przyrody - 74
sprzedaŜy napojów alkoholowych - 70
podatków i opłat lokalnych - 2495
dowodów osobistych, zameldowania i wymeldowania - 367
ochronyśrodowiska - 22
działalności gospodarczej - 134
dofinansowania kształcenia młodocianych - 8
postępowania egzekucyjnego, w tym: 1668

upomnień - 1371
tytułów wykonawczych - 297

poświadczenia róŜnych stanów (zaświadczenia) - 386
fakturowania usług komunalnych - 5924
podatku akcyzowego - 283
wezwań do złoŜenia wykazu nieruchomości - 389
umorzeń, odroczeń, odłogowania, udostępniania danych - 38

W tej grupie zadań, średnio na jednego urzędnika (bez wójta) przypadło607dokumentów papierowych.
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III. OBSŁUGA RADY GMINY     
I JEJ KOMISJI

• liczba przygotowanych projektów uchwał - 54
• liczba podjętych uchwał - 54
• liczba ingerencji organów nadzorujących - nie było
• liczba skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze - nie było
• liczba sesji - 9
• liczba posiedzeń komisji - 14
• liczba wniosków komisji - 6
• liczba interpelacji, wniosków radnych - 58
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IV. ROZLICZENIA ZEWN ĘTRZNYCH              
I WEWNĘTRZNYCH 

TRANSFERÓW FINANSOWYCH

• Łącznie wykonano 20900księgowań i poleceń 
księgowań w tym 6054 w sprawach podatkowych. 
Na troje księgujących pracowników Referatu 
Finansów przypadło średnio po 6966księgowań.

• Nadto sporządzono dla RIO 130 kwartalnych 
sprawozdań z wykonania budŜetu.
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1. ROZLICZENIA ZEWN ĘTRZNYCH I 
WEWNĘTRZNYCH TRANSFERÓW FINANSOWYCH

Łącznie wykonano28 518księgowań i poleceń księgowań w tym 6054 w sprawach
podatkowych. Na troje księgujących pracowników Referatu Finansów przypadło

średnio po6966księgowań.

w tym: 

139 raportów ZUS
67 list płac
135 list płac na umowy cywilnoprawne
129 PIT roczny
94 poleceń księgowań w urzędzie
84 raporty kasowe z wypłat gotówkowych
1180 księgowań w bibliotece
107 wyciągów bankowych w bibliotece
1) w tym 174991 zł w Gminnej Bibliotece Publicznej
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IV.2  ROZLICZENIA WPŁAT ZA USŁUGI

• Woda i ścieki – 7313

• Najem lokali - 305
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V. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWN ĘTRZNYCH 

I POMOC DLA OPP

Łącznie poprzez róŜne zabiegi i złoŜone wnioski pozyskano 
dotacje i darowizny w wysokości 4 706 850 zł na 
realizację zadań w zakresie:

• oświaty - 1 301 647 zł
• modernizacji i przebudowy dróg lokalnych - 533 177 zł
• obiektów sportowo rekreacyjnych - 50 741 zł
• turystyki - 209 550 zł
• gospodarki wodno-kanalizacyjnej - 2 130 229 zł
• odnowy wsi - 120 796 zł
• zwrotu podatku akcyzowego dla rolników - 359 710 zł
• kultura -10 000 zł
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VI. REGULACJE WEWN ĘTRZNE
Łącznie urząd przygotował i wdroŜył 52 
zarządzenia wójta gminy. Poczynając od 
gospodarowania mieniem, poprzez gospodarkę 
finansową na sprawach organizacyjnych 
skończywszy. Kluczowa regulacja dotyczyła 
wprowadzenia w połowie roku nowej struktury 
organizacyjnej urzędu. Skoncentrowała ona 
rozproszone sprawy na samodzielnych 
stanowiskach pod szyldem wieloosobowych 
stanowisk pracy i jednego referatu.                
To wymusiło konieczność przeprowadzenia 
prac remontowych w budynku urzędu, co 
nastąpiło.
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VII. KONTROLE ZEWN ĘTRZNE I WŁASNE
• Łącznie w Urzędzie Gminy Męcinka róŜne organy 

kontrolne przeprowadziły 9 kontroli w zakresie:
• stanu sanitarnego wiat przystankowych,
• zwrotu podatku VAT,
• dotacji na rozbudowę infrastruktury technicznej (woda 

i ścieki),
• jakości wody,
• wykorzystania dotacji z PROW na lata 2007 – 2013,
• realizacji zadań obronnych,
• wydając 7 zaleceń pokontrolnych, które zostały 

zrealizowane.
• W zakresie kontroli własnych, przeprowadzono 20 

kontroli podatkowych 
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VIII. KOSZTY

W całym roku na administrację (w tym wydatki 
osobowo-rzeczowe na rzecz rady gminy oraz 
kierowcy i sprzątaczki) wydatkowano 1 939 433 zł 
co, stanowiło 16,68% wydatków bieŜących budŜetu 
gminy, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
gminy wyniosły 397,91 zł. DąŜąc do ich obniŜenia  
w dniu 30 września rada gminy podjęła uchwałę      
w sprawie racjonalizacji wydatków budŜetowych    
w latach 2011-2013. Jej realizacja ustabilizowała 
trudną sytuację finansową gminy, kosztem 
ograniczenia wydatków osobowych i rzeczowych 
m.in. na administrację.
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IX. WA śNIEJSZE ZREALIZOWANE 
ZADANIA NA STANOWISKACH 

URZĘDNICZYCH
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W zakresie spraw obywatelskich:
• z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wydano:
• 11 decyzji dot. zameldowania i wymeldowania na wniosek strony 

lub z urzędu,
• 362 poświadczeń zameldowania na wniosek strony,
• 356 dowodów osobistych,
• przyjęto i wprowadzono w bazę ewidencji ludności:

– 73 zgłoszenia pobytu stałego,
– 63 zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego,
– 34 zgłoszenia przemeldowania z terenu gminy,
– 15 zgłoszeń pobytu czasowego,
– 52 zgony,
– 51 urodzenia,
– 49 małŜeństwa;
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• z ustawy o ochronie danych osobowych:
– udzielono 100 informacji na wniosek strony;

• w dniu 15 czerwca przeprowadzono kwalifikację wojskową; ilość 
poborowych podlegających wezwaniu do kwalifikacji – 39;

• zakończono etap wdraŜania systemu ZMOKU (Zintegrowany Moduł 
Obsługi UŜytkownika Końcowego) na poziomie gminy. Projekt ZMOKU 
ma na celu:

– realizację projektu pl.ID (polska ID karta), elektroniczny dowód osobisty z 
funkcją uwierzytelniania w systemach IT jednostek sektora publicznego, 
zgodnego z unijnymi koncepcjami narodowego dokumentu identyfikacyjnego 
(eID);

– w związku z powyŜszym: przebudowa, modernizacja i integracja rejestrów 
państwowych PESEL, RDO i CRASC – dane przekazywane będą w czasie 
rzeczywistym w miejscu ich zaistnienia (USC, ewidencja ludności i dowody 
osobiste); stanowisko zostało wyposaŜone w nowy sprzęt (komputer, skaner, 
drukarka) ze środków budŜetu państwa, a to z powodu Ŝe jest to zadanie 
zlecone;

• organizacja prac społecznie uŜytecznych dla 55 osób zobowiązanych do ich 
wykonywania przez sąd;

• obsługa wyborów parlamentarnych w zakresie właściwości rzeczowej;
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W zakresie spraw społecznych:
• z ustawy o wychowaniu z trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydano:
– 20 zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu do spoŜycia poza 

miejscem sprzedaŜy,
– 23 zezwolenia jednorazowe,
– 35 opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Męcince,
– 2 decyzje w sprawie wygaśnięcia zezwolenia,
– 26 zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z 

zezwolenia;
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• z ustawy Prawo działalności gospodarczej 
wydano:

– 26 zaświadczeń o wpisie do ewidencji (EDG),

– 48 decyzji o wykreśleniu z EDG,

• przyjęto:
– 22 zgłoszenia o zawieszeniu działalności 

gospodarczej,

– 5 zgłoszeń o wznowieniu działalności gospodarczej.
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W dniu 12 grudnia cała ewidencja została 
przekazana elektronicznie do Ministra 
Gospodarki, który od 1 stycznia 2012 r. stał się 
organem właściwym do ewidencjonowania i 
wykreślania osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. Przed przekazaniem 
bazy wykonano dość pracochłonne czynności 
związane z jej uporządkowaniem, a to chociaŜby 
związane z wyeliminowaniem tzw. „martwych 
wpisów”, o wykreślenie których nie wystąpili w 
odpowiednim czasie przedsiębiorcy;
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• z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej do 30 
czerwca 2011 r. i ustawy o działalności 
leczniczej od 1 lipca 2011 r.:

– obsługa 2 posiedzeń Rady Społecznej przy GOZ w 
Piotrowicach,

– przygotowanie dokumentacji na potrzeby 
sprawozdania finansowego za 2010 r.

– rozpisanie postępowania konkursowego na 
stanowisko kierownika GOZ w Piotrowicach i jego 
obsługa, a to w związku z nową ustawą;



113

• z ustawy o zarządzaniu kryzysowym:
– opracowano nowy plan zarządzania kryzysowego na 

terenie gminy wraz z pakietami dokumentów z nim 
związanych (obszerne, wielowątkowe, bardzo 
pracochłonne i czasochłonne dokumenty wymagające 
wielu uzgodnień z róŜnymi podmiotami 
zewnętrznymi),

– przeprowadzono trening ewakuacji w SP w 
Piotrowicach.

– udział w treningach w zakresie ostrzegania i 
alarmowania;
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• z zakresu obrony cywilnej i obronności m.in.:
– sporządzono nowy Plan operacyjnego funkcjonowania gminy w 

warunkach zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa państwa i w 
czasie wojny,

– sporządzono nowy Plan przygotowań niepublicznej i publicznej słuŜby 
zdrowia na potrzeby obronne państwa,

– zaktualizowano dokumentację w zakresie planowania obronnego 
wynikającego „Normy obronnej”,

– wypracowano koncepcję organizacji i funkcjonowania Stanowiska 
Kierowania Gminy oraz uruchomienia Stałego DyŜuru,

– zaktualizowano dokumentację Akcji Kurierskiej Gminy, w tym wydano 
6 decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony państwa.

– przyjmowano setki wniosków i faktur dotyczących zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
przez podatników podatku rolnego do produkcji rolnej, wraz z ich
analizą i weryfikacją , w celu wydania decyzji administracyjnej.
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W zakresie gospodarki przestrzennej, nieruchomości i rolnictwa:
• sprzedano 3 lokale mieszkalne i 6 działek budowlanych ,
• pozyskano na rzecz gminy dwie nieruchomości gruntowe (1,08 ha) ,
• przeprowadzono po 4 przetargi i rokowania na sprzedaŜ działek w Słupie i 

zabudowań z gruntem w Pomocnem z wynikiem negatywnym,
• rozpoczęto 4 procedury sprzedaŜy nieruchomości (przygotowanie 

stosownej dokumentacji), która nastąpi w 2012 r.
• sporządzono 6 oświadczeń o niewykonaniu prawa pierwokupu,
• sporządzono 5 zaświadczeń o wykreślenie z hipoteki zadłuŜenia,
• sporządzono 27 umów dzierŜawnych,
• sporządzono wymiary czynszu dzierŜawnego na dwa półrocza – 110 szt,  
• sporządzono 20 umów dzierŜawnych do KRUS,
• wydano 44 zaświadczeń potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym 

na podstawie zeznań świadków,
• wydano 3 zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
• zorganizowano spotkanie rolników z kołami łowieckimi w sprawie 

szacowania odszkodowań, wnioski rozesłano do wszystkich kół,
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• przeprowadzono mediacje pomiędzy rolnikami, a Nadleśnictwem Jaworskim w sprawie 
polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wysokości odszkodowania – wynik negatywny,

• opiniowano pozytywnie plany ochrony lasów będących własnością Nadleśnictwa Złotoryja 
połoŜonych administracyjnie na terenie Gminy Męcinka,

• przekazanie sołectwom 35 komunikatów dotyczących ochrony roślin,
• podjęto 5 interwencji pisemnych w sprawie zachwaszczeń na gruntach rolnych,
• przygotowano i zakończono 7 kompleksowych postępowań przetargowych na zadania 

inwestycyjne m in. w zakresie remontów i odbudowy dróg gminnych, budowy parkingu, zakupu 
wyposaŜenia, zakupu paliw,

• wydano 32 opinie dotyczące podziałów nieruchomości,
• wydano 26 decyzji podziałowych nieruchomości,
• ustalono i nadano numerację porządkową dla nieruchomości zabudowanych oraz w trakcie 

zabudowy z urzędu i na wniosek – 35 spraw,
• przeprowadzono rozgraniczenia nieruchomości – 2 sprawy,
• przygotowano i zrealizowano3 procedury w sprawach przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
• przygotowano i zrealizowano 9 procedur w sprawach zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego,
• wydano 234 wypis/wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• przeprowadzono 3 postępowania dotyczące renty planistycznej,
• wydano 5 zaświadczeń o zgodności z mpzp dla legalizacji samowoli budowlanych,
• wydano 2 opinie dotyczące terminów i kierunków rekultywacji gruntów,
• przyjęto 6 wniosków dot. zmiany mpzp,
• opiniowano wniosek dot. udzielenia koncesji na wydobycie kopalin,
• opiniowano Plan Ruchu Kopalni.
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W zakresie infrastruktury i środowiska:
• podpisano umowy na wykonanie 87 szt. przyłączy wodociągowych i 

100 szt. na przyłącza kanalizacyjne,
• podpisano 147 umów na dostarczanie wody i 173 na odprowadzanie 

ścieków,
• wystawiono 463 szt. wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za dostawę 

wody i odbiór ścieków,
• wystawiono 35 szt. wezwań do zapłaty z tytułu wykonanych 

przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
• wystawiono 66 szt. wezwań przedsądowych (woda i kanalizacja),
• wystawiono 51 szt. wezwań do zapłaty z tytułu opłat za najem lokali,
• rozpatrzono ponad 50 podań o rozłoŜenie zadłuŜenia na raty ( woda i 

kanalizacja),
• rozpatrzono ponad 80 podań z prośbą o rozłoŜenie na raty kwoty z

tytułu wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
• wystawiono 21 pism dot. odcięcia dostawy wody,
• zakupiono i wymieniono 180 wodomierzy,
• przeprowadzono 50 postępowań sądowych i komorniczych,
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• liczba wydanych decyzji na usunięcie drzew – 75,
• liczba wydanych decyzji nakładających karę za usunięcie drzewa bez zezwolenia – 1,
• liczba wszczętych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach – 4,
• liczba wydanych decyzji ustalających środowiskowe uwarunkowania – 2,
• liczba decyzji umarzających postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach – 2,
• liczba podjętych interwencji w sprawie bezdomnych psów – 6,
• liczba rozliczonych projektów infrastrukturalnych z udziałem środków unijnych – 4,
• liczba przygotowanych wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych – 1,
• liczba rozliczonych projektów infrastrukturalnych z udziałem środków z budŜetu państwa – 1,
• liczba podjętych interwencji dotyczących utrzymania  i  czystości w gminie – 25,
• liczba wydanych nakazów na wyposaŜenie nieruchomości w pojemniki na odpady – 20,
• liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym na terenie gminy – 1,
• liczba wydanych opinii dotyczących zezwoleń wydawanych przez Starostę Jaworskiego na 

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie 
gminy – 3,

• liczba wydanych opinii w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów - 2.
• liczba przygotowanych umów na najem lokalu komunalnego – 1.
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W zakresie rozwoju i promocji

- Przygotowanie wniosków aplikacyjnych na realizację projektów: 15 ( 12 pozytywnie rozpatrzonych)
( w tym 4 dla organizacji poŜytku publicznego – w tym 2 pozytywnie rozpatrzone)

- Sporządzenie rozliczeń finansowych z otrzymanych dotacji : 4 
- Sporządzenie sprawozdań ze zrealizowanych projektów: 4
- Projekty zewnętrzne – prowadzenie sprawy: 1
- Ilość przygotowanych informacji z działalności wójta w formie prezentacji multimedialnych : 9 

(łącznie 550 slajdów)
- Opracowanie i zamieszczenie artykułów na stronie internetowej gminy: 102 
- Przygotowanie dokumentacji konkursowych w celu promocji gminy: 5 ( łącznie 130 stron)
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań gminy w dziedzinie ochrony i promocji zabytków :1
- Zgłoszenie sołectw do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”: 1
- Przygotowanie sprawozdań sołectw w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”: 6
- Przygotowanie tematycznych prezentacji multimedialnych: 10
- Organizacja prac społecznie uŜytecznych, w tym: 

przygotowanie rocznego planu potrzeb,
przygotowanie wniosku o organizację PSU do PUP
inwentaryzacja potrzeb 11 sołectw dot. posiadanego wyposaŜenia gospodarczego na potrzeby PSU,
przygotowanie 24 powiadomień o PSU, 
organizacja szkoleń BHP: 3 , 
przygotowanie 23 oświadczeń bezrobotnych dot. BHP
przygotowanie 6 rozliczeń zbiorczych bezrobotnych, łącznie: 127 szczegółowych
przygotowanie 127 informacji o przepracowanych godzinach w ramach PSU

- Organizacja prac interwencyjnych
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- Przygotowanie pism do podmiotów zewnętrznych ( posłowie, członkowie zarządu województwa 
dolnośląskiego, dyrektorzy departamentów) w sprawie uzyskania dodatkowych środków finansowych na 
realizację inwestycji dot. budowy szkoły w Piotrowicach – w ramach lobbingu: 20

- Przygotowanie 15 opracowań do publikacji w wydawnictwach i mediach dotyczących inwestycji gminy i 
strategii rozwoju;

- Organizacja konsultacji indywidualnych i szkoleń dot. dostępnych programów pomocowych dla 
stowarzyszeń i przedsiębiorców : 1, w tym pisemne poinformowanie 90 podmiotów;

- W ramach wspierania działalności w zakresie turystyki i wypoczynku sporządzono 4 pisma;
- Zarejestrowano 1 obiekt w ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie;
- Wypełniono 1 ankietę w ramach monitoringu współpracy samorządów lokalnych z organizacjami 

samorządowymi za 2010 r. 
- Informowanie organizacji poŜytku publicznego o aktualnych naborach wniosków i konkursach; 
- W ramach współpracy z uczelniami wyŜszymi: przygotowanie 3 osobom materiałów na potrzeby napisania 

prac magisterskich;
- Konsultacja 3 prac magisterskich na temat gminy Męcinka;
- Zorganizowanie wyjazdów studyjnych i spotkań radnych: 2 ;
- Korespondencja i utrzymywanie kontaktu z gminami zagranicznymi: Pfaffroda, Bad Zwischenahn, 

Rovensko pod Troskami;
- Współpraca z sołectwami: przygotowywanie zaproszeń i plakatów na kulturalno – rekreacyjne imprezy 

okolicznościowe;
- W ramach zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych : 

rozpatrzono 37 wniosków pracowników w sprawach socjalnych 
naliczono 107 potrąceń w ramach umów poŜyczek 
sporządzono aktualizację regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- Udział w organizacji Dolnośląskiej Imprezy Rekreacyjno – Edukacyjnej „Muchowska Kosa”
- Prowadzenie imprezy „Muchowska Kosa”, w tym opracowanie scenariusza.
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W zakresie informatyki:

• 235 modyfikacji strony www.mecinka.pl(w tym: 79 wprowadzonych artykułów),
• 213 modyfikacji strony bip (zamieszczenie 61 ogłoszeń, 215 skanów róŜnych 

dokumentów),
• wykonanie modyfikacji sieci komputerowej oraz telefonicznej w związku ze zmianą 

regulaminu organizacyjnego urzędu,
• współdziałanie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim - koordynacja pod 

względem informatycznym wdroŜenia systemu ZMOKU,
• instalacja serwera, stacji roboczej, urządzeń peryferyjnych, aktywnych urządzeń 

sieciowych oraz kolejna modyfikacja struktury sieci komputerowej - w związku z 
wdroŜeniem systemu ZMOKU, 

• koordynacja, wprowadzenie do systemu i przekazanie do GUS 13 sprawozdań,
• stały nadzór nad oprogramowaniem wspomagającym pracę urzędu gminy –

aktualizowanie, wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych,
• bieŜące naprawy sprzętu komputerowego (min. dwie awarie dysków twardych 

powodujące konieczność odzyskiwania danych z kopii zapasowych),
• stałe wsparcie techniczne dla pracowników urzędu gminy min. w zakresie obsługi 

pakietów biurowych i pozostałych systemów informatycznych a takŜe sprzętu 
kopiująco-drukującego,

• obsługa informatyczna wyborów parlamentarnych;
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W zakresie inwestycji i remontów:
• przygotowanie inwestycji: uzgodnienia, pozwolenia, kosztorysy, 

specyfikacje techniczne, nadzór nad wykonawstwem, odbiory inwestycji, 
pozwolenia na eksploatację – 12,

• wykonanie kompletnych projektów technicznych - 6,
• przygotowanie koncepcji remontowych w budynkach komunalnych: 

kosztorysów, prowadzenie konkursów ofert wykonawców i nadzór nad
robotami – 5,

• inwentaryzacja szkód powodziowych w terenie, przygotowanie 
dokumentacji technicznej, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, 
rozliczenie zadań – 5 ,

• przygotowanie wniosków dotyczących odbudowy dróg transportu rolnego –
5,

• rozliczenie zadań rekultywacyjnych – 1,
• wydanie warunków budowy przyłączy wodnych i kanalizacyjnych - 40, 
• wydanie warunków budowy wjazdów i zajęć pasa drogowego - 63,
• zamówienia materiałów budowlanych i eksploatacyjnych – 30 ,
• postępowania dotyczące utrzymania i eksploatacji obiektów komunalnych-

38,
• postępowania dotyczące eksploatacji sieci i obiektów komunalnych na 

terenie gminy – 55,
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• interwencje w sprawach gwarancyjnych napraw wodociągów i 
kanalizacji -12,

• rozpatrywanie i rozliczanie wniosków dotyczących 
odszkodowań za straty poniesione podczas realizacji inwestycji 
komunalnych przez osoby fizyczne – 17,

• inwentaryzacja budynków komunalnych – 2,
• inwentaryzacja budynków pokrytych eternitem – 3 

miejscowości,
• pomiary powierzchni w obiektach gdzie prowadzona jest 

działalność usługowa-10,
• weryfikacja deklaracji podatkowych składanych przez 

podmioty gospodarcze - (pomiary powierzchni podlegającej 
opodatkowaniu) - 16,

• przeglądy placów zabaw - 13,
• przeglądy urządzeń podlegających dozorowi technicznemu- 5,
• przeglądy publicznych dróg gminnych-2,
• udział w geodezyjnych wskazaniach granic – 21;
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W zakresie obsługi rady gminy i edukacji:

• przygotowanie i obsługa 9-ciu posiedzeń rady gminy, 11-tu  
wspólnych posiedzeń komisji rady i 3 posiedzeń komisji rewizyjnej,

• zmiana statutu gminy w zakresie  ustalenia zasad i trybu nadawania  
tytułu honorowego obywatela oraz  dopisania Komisji kapituły,

• analiza dla potrzeb przewodniczącego rady oświadczeń 
majątkowych radnych za rok 2010,

• przygotowanie materiałów  związanych z przeprowadzeniem 
wyborów sołtysów i rad sołeckich,

• przygotowanie wytycznych i innych materiałów dot. wyborów 
ławników do sądów powszechnych z terenu gminy,
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• analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego,

• analiza planu sieci szkół podstawowych oraz zmiana granic jej obwodów,
• przygotowanie i wdroŜenie noweli dot. udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

punktów i zespołów przedszkolnych,
• wprowadzenie opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych,
• przygotowanie wniosku w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na wyposaŜenie 

Szkoły Podstawowej w Piotrowicach; Gmina otrzymała na wnioskowany cel kwotę 135 
tys.zł. którą po  przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  w całości wykorzystano 
na  sprzęt i pomoce dydaktyczne,

• skuteczne przedstawienie Kuratorowi Oświaty we Wrocławiu wniosku o nadanie nagrody 
dyrektorowi Zespołu Szkół w Męcince,

• przygotowanie oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrowicach,
• pozyskanie środków w wys. 12.035zł. dla uczniów szkół z terenu gminy w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna”,
• analiza arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2011/2012,
• przeprowadzenie postępowania i wyłonienie oferenta na dowóz uczniów na trasach 

przewozu GIMBUS-a, do szkół na okres od 1.11.2011 do 29.06.2012,
• przeprowadzenie analizy, poprzedzonej wizją lokalną w terenie, newralgicznych punktów 

oczekiwania uczniów na autobus, miejsc zatrzymywania się i odjazdu autobusów, 
• sporządzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Męcinka w roku 

szkolnym 2010/2011 i przedłoŜenie jej radzie gminy,
• udzielanie i rozliczanie dotacji dla Alternatywnego Ośrodka Przedszkolnego w 

Pomocnem,
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• refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach i 
innych formach wychowania przedszkolnego w gminach: Jawor, Legnica i Złotoryja,

• dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracodawcom prowadzącym 
praktyczną naukę zawodu młodzieŜy szkolnej z terenu gminy (8 decyzji),

• konsultacje z podmiotami w zakresie aplikowania do POKL o środki na działalność 
przedszkolną , a takŜe z innymi osobami , noszącymi się z zamiarem utworzenia 
przedszkoli czy innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy,

• przygotowanie wniosku aplikacyjnego projektu systemowego POKL 
„Indywidualizacja nauczania klas I – III szkoły podstawowej w Gminie Męcinka” i 
pozyskanie na jego realizację 60 tys.zł. Bardzo złoŜony i czasochłonny projekt, 
wymagający stałego monitorowania i współpracy z wieloma nauczycielami, obłoŜony 
duŜą ilością dokumentów, 

• współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim w zakresie realizacji innych projektów, 
których  beneficjentami ostatecznymi są szkoły z terenu gminy,

• przeprowadzenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu 
na terenie miejscowości Chełmiec, Męcinka, Sichów i Piotrowice,

• złoŜenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki i pozyskanie 8 tys.zł. na 
zatrudnienie animatorów w ramach projektu „Animator programu – Moje Boisko 
ORLIK  2012”,

• udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Jaworze na organizację imprez o 
zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim w zakresie sportu uczniów ze szkół 
prowadzonych przez gminę oraz na zatrudnienie koordynatora powiatowego,

• przygotowanie i rozliczenie 39 umów łącznie z przedstawicielami 14-tu jednostek 
pomocniczych na organizację imprez o zasięgu sołeckim i gminnym.
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W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

• pisma wpływające - 4 808,
• poczta wychodząca - 5 836 w tym:

– polecone – 445,
– polecone zpo - 5 332, 
– polecone priorytety - 59,

• przesyłki listowe nierejestrowane 4 026 w tym priorytety 394,
• ogółem pism wychodzących z urzędu przesyłkami listowymi 9862,
• ewidencja czasu pracy w tym:

– urlopy pracownicze - 277 podań pracowników wprowadzono do systemu 
KADRY,

– rejestr zwolnień lekarskich – 25 wpisanych zwolnień L-4 łącznie na 277 dni,
– rejestr delegacji - 297 poleceń wyjazdu,

• Wystawianie i rozliczanie kart pracy sprzętu pozostającego w dyspozycji 
urzędu w 2011r.



128

16581,852801Razem

5336,0809 mg12175Koparka5.

4582,2753 mg12127Ciągnik Zetor4.

547,074 mg425Ciągnik3.

3073,835260 km12232Renault Trafic CL  DJA 9E832.

3042.832016 km12242Renault Trafic C70  DJA U8201.

ZuŜyte paliwo
w [l].

Przebieg [km] Rozliczenia w 
miesiącach zakupu
paliwa i  i pracy
pojazdu

Wydano kart 
drogowych

Typ markaLp.
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X. WAśNIEJSZE ZADANIA ZREALIZOWANE 
PRZEZ PRACOWNIKÓW 

POMOCNICZYCH I OBSŁUGI
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ZDOBYTE 
NAGRODY I WYRÓ śNIENIA
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Gmina Męcinka w czterdziestce 
spośród 1571 gmin wiejskich           

w Polsce 

• Według rankingu Tygodnika „Wspólnota" gmina Męcinka zajęła 40 miejsce 
spośród 1571 gmin wiejskich w Polsce w zakresie nakładów na infrastrukturę 
techniczną ( transport, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa) z 
udziałem dotacji zewnętrznych. Wskaźnik jaki gmina osiągnęła w latach 2008-
2010 wyniósł 1149,79 zł na jednego mieszkańca. 

• Dla porównania w latach 2001-2003 gmina plasowała się na 658 miejscu. W 
przytoczonej czterdziestce występuje tylko 6 gmin z Dolnego Śląska. Ranking 
nie uwzględnia nakładów na oświatę. 

• Natomiast bez dotacji zewnętrznych, gmina za lata 2008 – 2010 zajęła 51 
miejsce, wydając w przeliczeniu na jednego mieszkańca 773,70 zł. W tym 
przypadku awans był jeszcze większy, bo aŜ z 812 miejsca w latach 2001-
2003. 
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Nagroda dla Gminy Męcinka za zajęcie III miejsca             
w regionalnym konkursie „Przyjazna wieś” na 

najlepszy projekt w zakresie infrastruktury 
zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu 

środków unijnych. 

Komisja konkursowa oceniała projekt pn. „Adaptacja budynku na świetlicę i 
modernizacja miejsc postojowych oraz chodnika  w Męcince”.

Odnowa wsi Męcinki była jedną z trzech najlepszych projektów z Dolnego Śląska 
zrealizowanych na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. 

Pod uwagę brano m.in. cel przedsięwzięcia, politykę równości szans w realizacji 
projektu, uŜytkowników powstałej infrastruktury, działania niwelujące dyskryminację 
społeczną, zastosowanie zasad partycypacyjnych na etapie przygotowania projektu, 
nawiązanie partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz integracji społecznej, 
zasięg przedsięwzięcia, zaangaŜowanie innych osób niŜ wnioskodawca do realizacji 
projektu, oddolną inicjatywę oraz współdecydowanie społeczności lokalnej w procesie 
realizacji projektu. 



137



138



139



140

INDYWIDUALNE SUKCESY 
MIESZKA ŃCÓW GMINY M ĘCINKA
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Jerzy Pisulski
Mistrz świata w kulturystyce klasycznej 

i dwukrotny laureat "Arnold Sports Festiwal 2011"
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I miejsce 
na Polsko –Czeskim Festiwalu                

w Jabloncu nad Nysą

„Pamiątki i Produkty 
Regionalne” 

„Chleb Ŝytni domowy z Pomocnego” 
Pani Anieli Pańczak - produkt krajowy        

i produkt tradycyjny wpisany do 
rejestru produktów regionalnych                                 

i tradycyjnych województwa 
dolnośląskiego.
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Pani Genowefa Kunecka – kierowniczka zespołu Ojry Bis, 
została uhonorowana odznaką „ZasłuŜony dla Kultury 

Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dzied zictwa 
Narodowego 
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Daniel Rzepa
III miejsce w międzynarodowym 
konkursie fryzjerskim w Szwecji
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WSPÓLNE PRZEDSIĘWZI ĘCIA
RADY GMINY I WÓJTA

Ludzie zjednoczeni są silni.
Ludzie podzieleni są słabi.

Sun Tsu
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Szkolenie radnych Rady Gminy Męcinka 
w Ścięgnach

Tematyka szkolenia
• Strategia Rozwoju Turystyki Dolnego Śląska w nowej 

perspektywie finansowej Unii Europejskiej – Jerzy Pokój 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

• Relacje między władzą wykonawczą a stanowiącą w 
gminie 
– mecenas Józef Kowalski

Podczas szkolenia odbyło się spotkanie z Jerzym ŁuŜniakiem 
Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego
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Wspólny wyjazd do Dobkowa i udział w uroczystym 
podsumowaniu III edycji konkursu 

„Piękna Wieś Dolnośląska”. 
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Spotkanie opłatkowe w Małuszowie
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Dziękuję za uwagę

Zbigniew Przychodzeń

Wójt Gminy Męcinka


