
Za okres od 30.11. do 28.12.2017 r. 



  Podsumowanie działań w roku 2017 –  
 

 Informator Samorządowy  
 „Gmina Męcinka Bli ej Ludzi” 



Metodyka opracowania projektu budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych na 2018 r. 
 

1. Identyfikacja potrzeb społecznych na podstawie wniosków i uwag mieszkańców zgłaszanych na zebraniach 
wiejskich, podczas indywidualnych rozmów, informacji przekazywanych przez liderów lokalnych – sołtysów, 
radnych, członków rad sołeckich, przedstawicieli stowarzyszeń oraz kierowników jednostek budżetowych.  

2. Konstrukcja głównych obszarów problemowych. 
3. Analiza zidentyfikowanych potrzeb społecznych w kontekście celów zawartych w obowiązującej Strategii 

Rozwoju Gminy Męcinka (tworzenie dobrych warunków do zamieszkiwania, tworzenie dobrych warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie dobrych warunków do rozwoju turystyki). 

4. Analiza zidentyfikowanych potrzeb społecznych w kontekście zrównoważonego rozwoju (zadłużenie gminy, 
tworzenie terenów pod działalność gospodarczą i budownictwo). 

5. Analiza możliwości inwestycyjnych. Określenie priorytetów na podstawie piramidy Maslowa. 
6. Sformułowanie projektu budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych na 2018 r. 

 



Dochody: 25,882 mln. zł. główne źródła to: 
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    Rys. 1. Źródła dochodów gminy Męcinka w 2018 r.  



Rok Podatek od nieruchomo ci osoby 
fizyczne + PIT 

Podatek od 
nieruchomo ci OPr. + 
opłata eksploatacyjna 

Podatek Rolny OF + OP  Razem roczne dochody  

2014 2.410.638 2.694.691 1.245.757 6.351.086 

2018 3.500.648 3.412.295 961.442 7.874.385 

Ró nica  + 1.090.010 
Wzrost  

+ 717.604 
Wzrost  

(-) 284.315 
Zmniejszenie  

+ 1.523.299 
Wzrost  

Porównanie dochodów podatkowych 2018 r. do 2014 r.: 

Podatki i opłaty lokalne stanowią największą czę ć (24%) dochodów gminy: 
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 Nastąpił wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat                    
o ponad 1,5 mln. zł. pomimo niepodwy szania stawek od 
2014 r.  

 Potwierdza to słuszno ć prowadzonej polityki „Przyjazna 
Gmina” 

 Nie dokonujemy drena u kieszeni podatników podatkami i 
opłatami.  

 



Wydatki 28,910 mln. zł.    
Główne kierunki wydatków to; 
13.163.225 zł. - Utrzymanie jednostek budżetowych (dwie szkoły, GOPS, Biblioteka, Urząd Gminy)  
9.318.696 zł. - Wydatki na zadania inwestycyjne  

5.383.594 zł. - wiadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych (500 PLUS, zasiłki z pomocy społ.) 
1.044.665 zł. - Pozostałe wydatki (dotacje na sport, kulturę, przedszkola, zabytki oraz obsługa długu)  
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Rysunek 3. Kierunki wydatków na 2018 r.  



Rok  Wydatki bie ące % Wydatki inwestycyjne % O Wydatki ogółem   % 

2014 14.241.774 90 1.591.594 10 15.833.368 100 

2018  19.591.514 67,7 9.318.696 32,3 28.910.210 100 

  Wzrost o  
+ 5.349.740 
W tym; mln. zł.  
3,719 Pomoc społ.  3.066.000 zł. 
„500 PLUS” 
- 1,400 O wiata  
(624 tys. przedszkola  
300 tys. program UE) 
- 105 tys. Ochrona zdrowia. 
- 100 tys. o wietlenie uliczne  
- 25 tys. pozostałe  

  
37,5 
  
  

Wzrost o  
+ 7.727.102 

  
485,4 

Zwiększenie o   
+ 13.076.842 

  
82,5 

II. 1. Porównanie wydatków roku 2018 r. do roku 2014 
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Rysunek 4. Wydatki roku 2014 i 2018 w milionach zł. 



Zadłużenie gminy w porównaniu do dochodów gminy na koniec roku 2014 i 2018.  
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Rysunek 5. Procentowe zadłużenie gminy w stosunku do dochodów.  

Wzrost zadłu enia o 1.752.887 zł. natomiast wykonane inwestycje w tym 
okresie wyniosły 17.628.000 zł.  tj. 10 - krotnie więcej ni  wzrost zadłu enia.  



III. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r . -  9,318 mln. zł.  
 

0

2

4

6

8

10

2014 2015 2016 2017 2018

1,592 

2,644 

1,651 

5,5 

9,318 

2014

2015

2016

2017

2018

Rysunek 6. Wydatki inwestycyjne Gminy Męcinka w latach 2014 – 2018 w mln. zł.  



Zaplanowano inwestycje, które mają na celu poprawienie standardu ycia mieszkańców oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa: 
1.Budowę wodociągu w My linowie – pozyskano ju  dotację i podpisano umowę z wykonawcą. 
2.Budowę wodociągu w Stanisławowie – trwa procedura oceny zło onego wniosku o dofinansowanie. 
3.Budowę wodociągu na Osiedlu w Piotrowicach – przygotowano dokumentację przetargową. 
4.Budowę wodociągu do działek budowlanych w Nowej Męcince. 
5. Budowę przydomowych oczyszczalni cieków w Muchowie, Pomocnem, Stanisławowie – inwestycja jest ju  w trakcie realizacji. 
6. Budowę przydomowych oczyszczalni cieków w My linowie – pozyskano ju  dotację oraz przygotowano przetarg. 
7. Budowę chodnika przy drodze woj. w Chełmcu – pozyskano ju  dotację i przygotowano przetarg. 
8. Budowę chodnika przy drodze woj. w Sichowie – zło ono wniosek o dofinansowanie zadania. 
9. Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kondratowie. 
10. Przebudowę skrzy owania w dróg powiatowych w Męcince. 
11. Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Słupie. 
12. Budowę chodnika i zatoki przystankowej w Chro licach. 
13. Przebudowę drogi gminnej w Pomocnem (przy OSP i plebanii). 
14. Przebudowę drogi gminnej i remont mostku w Pomocnem. 
15. Budowę drogi w Muchowie. 
16. Budowę drogi Muchów – Pomocne. 
17. Budowę drogi w Słupie (w kier. cmentarza). 
18. Odbudowę drogi w Jerzykowie. 
19. Odbudowę drogi w Kondratowie (k. ko cioła). 
20. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy skrzy owaniu w Męcince.  
21. Budowę drogi osiedlowej w Nowej Męcince.  
22. Przygotowanie projektu na odbudowę drogi powiatowej w Piotrowicach. 
23. Budowę miejsc postojowych w Kondratowie przy ko ciele i wietlicy. 
24. Budowę miejsc postojowych w Małuszowie. 
25. Budowę miejsc postojowych przy punkcie lekarskim i przedszkolu w Pomocnem. 
26. Przebudowę parkingu przy UG w Męcince. 
27. Zakup i wymianę przystanków na terenie gminy. 
28. Meliorację rowu w Chro licach. 
29. Monitoring gminy . 
30. Zakup nowego samochodu ratowniczo – ga niczego dla OSP Przybyłowice. 
31. Wymianę hydrantów na terenie gminy. 
32. Zagęszczenie o wietlenia ulicznego. 
33. O wietlenie parkowe centrum wsi Męcinka. 
34. Budowę mieszkań socjalnych w Piotrowicach. 
35. Budowę windy do UG. 
36. Budowę łobka w Męcince – zło ono wniosek o dofinansowanie zadania. 
37. Zakup sprzętu medycznego do GOZ Piotrowice. 
 



W dziedzinie społeczno – kulturalnej na 2018 r. zaplanowano do realizacji: 
 
1. Termomodernizację wietlic wiejskich w Słupie, Sichówku i Pomocnem. 
2. Budowę wietlicy w My linowie – I etap. 
3. Przebudowę i wyposa enie wietlicy w Chełmcu. 
4. Termomodernizację wietlicy wiejskiej w Przybyłowicach – utworzenie punktu 
przedszkolnego. 
5. Budowę Otwartej Strefy Aktywno ci w Pomocnem. 
6. Budowę Otwartej Strefy Aktywno ci w Przybyłowicach. 
7. Budowę siłowni zewnętrznej w Pomocnem. 
8. Wyposa enie wietlicy w Pomocnem. 
9. Zagospodarowanie terenu przy wietlicy w Stanisławowie. 
10. Zagospodarowanie boiska i placu zabaw w Muchowie. 
11. Doposa enie placu zabaw w Chro licach. 
12. Zakup ławek i stołów do Słupa. 
13. Wykup parku w Piotrowicach oraz przygotowanie koncepcji zagospodarowania parku. 
14. Zakup bramek na boisko w Stanisławowie. 
15. Zakup stołów, ławek i namiotu do Chełmca. 
 



 
W celu rozwoju turystyki oraz poprawy estetyki i wizerunku gminy, 
ale tak e podniesienia poziomu ycia mieszkańców przewidziano 
tak e wykonanie projektu ciągu pieszo – rowerowego Chełmiec – 
Piotrowice – Jawor, monta  witaczy oraz umocnienie brzegów stawu 
w Sichówku.  



Działania w kierunku rozwoju zrównowa onego – projekt 
bud etu inwestycyjnego na 2018 r. 

 

 Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. założono na bezpiecznym poziomie 27,4 %.  
 Założono przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą na terenie po 

byłej żwirowni w Piotrowicach – w celu zapewnienia wpływów do budżetu 
gminy                       w przyszłych latach. 

 Założono przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w Nowej 
Męcince – w celu zapewnienia wpływów do budżetu gminy w przyszłych latach. 

 Budowa infrastruktury drogowej do bocznicy kolejowej 
Brachów oraz DSAG S3 Jawor – Męcinka.  
 
 
 
 



REALIZACJA INWESTYCJI  
od 30.11. do 28.12.2017 r. 



 

Przebudowa drogi wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej  
w Sichowie – inwestycja zakończona 
Inwestycja realizowana dzięki pozyskanej dotacji unijnej w ramach PROW 2014-2020. 

Realizacja inwestycji 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Przed inwestycją 



Budowa drogi gminnej w Słupie – inwestycja zakończona. 
 

Realizacja inwestycji 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Przed inwestycją 



Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Pomocne 

Realizacja inwestycji 

Film 



 

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w Muchowie, Pomocnem, 

Kondratowie i Stanisławowie  
– trwa realizacja projektu 

Realizacja inwestycji 



ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWY EJ 30 tys. Euro 
 

 W grudniu 2017 r. wszczęto postępowanie prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dowozy dzieci do szkół i 
przedszkoli” poprzez ogłoszenie 8 grudnia 2017 r. w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń tut. urzędu. Przetarg rozstrzygnięto 20 grudnia              
2017 r. 

 



PRZETARGI NA SPRZEDA  NIERUCHOMO CI 
 

 19 grudnia 2017r. - podpisanie umowy notarialnej dotyczącej 
sprzeda y przez Gminę Męcinka nieruchomo ci  oznaczonej jako 
działka nr 205/4 poło ona w obrębie geodezyjnym Przybyłowice. 

 





1 grudnia 
 Kontrola zarządcza inwestycji 2017 r. 
 Prace przygotowawcze dotyczące inwestycji na 2018 r. 
 Spotkanie z mieszkańcami Stanisławowa podczas Mikołajek 

sołeckich. 
 

3 grudnia (niedziela) 
 Spotkanie z mieszkańcami Chełmca podczas Mikołajek sołeckich. 
 
4 grudnia 
 Spotkanie z górnikami w Sichowie z okazji Barbórki. 

  
 



5 grudnia 
 Udział w Komisji Bud etowej Rady Gminy Męcinka. 
 Spotkanie z przedszkolakami gminnych przedszkoli z Męcinki            

i Piotrowic podczas ubierania choinki w Urzędzie Gminy                      
w Męcince. 

 



6 grudnia 
 Spotkanie z uczniami i nauczycielami w szkole w Piotrowicach                     

i Męcince z okazji Mikołajek – przekazanie paczek sfinansowanych                
z bud etu gminy Męcinka.  

 
 
 
 Spotkanie z przedszkolakami Niepublicznego Przedszkola 

„Słoneczko” w Pomocnem – przekazanie paczek sfinansowanych                     
z bud etu gminy Męcinka.  

 
 
 
  Spotkanie z mieszkańcami Chro lic i Kondratowa podczas Mikołajek. 



7 grudnia 
 Udział w konferencji podsumowującej PROW 2014-2020 

zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolno ląskiego we Wrocławiu.  

 
 

W ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,                     
w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich mo na 
uzyskać dofinansowanie na: 

- budowę i modernizację dróg lokalnych (limit dofinansowania na gminę 3 000 000 zł) 
– Gmina Męcinka w 2017 r. pozyskała kwotę 2 294 829 zł na odbudowę drogi, 
budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Sichowie (w wyniku przetargu kwota 
dofinansowania uległa proporcjonalnemu zmniejszeniu),  

-  gospodarka wodno – ciekowa (limit dofinansowania na gminę 2 000 000 zł)                      
– Gmina Męcinka w 2017 r. pozyskała kwotę 1 500 736 zł na budowę wodociągu               
w My linowie. Gmina Męcinka zło yła równie  wniosek o dotację na budowę 
wodociągu w Stanisławowie w wysoko ci 471 376 zł. Wniosek przeszedł pozytywną 
weryfikację w UMWD, obecnie oczekujemy na ostateczną decyzję Zarządu 
Województwa Dolno ląskiego, 

    



- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni 
publicznej – dotychczas UMWD nie ogłosił konkursów na pozyskanie dotacji w tym 
zakresie, 

- Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 
lokalnych produktów – Gmina Męcinka nie planuje składania wniosków w tym 
naborze z uwagi na inne priorytety, 

- Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego – Gmina Męcinka nie planuje 
składania wniosków w tym naborze z uwagi na inne priorytety.  
 

W ramach działania „Inwestycje w rodki trwałe”: 
- scalanie gruntów – obecnie dokonywana jest analiza tego zadania. 



8 grudnia 
 Spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Piotrowicach podczas zebrania rodziców. 
 

9 grudnia (sobota) 
 Spotkanie z mieszkańcami Męcinki i Muchowa podczas Mikołajek.  
 Spotkanie z górnikami KSS Bartnica podczas uroczysto ci 

barbórkowych w Wałbrzychu. 
 



10 grudnia 
 Spotkanie z mieszkańcami Sichowa i Pomocnego podczas 

Mikołajek. 
 Spotkanie z mieszkańcami Gminy Męcinka podczas Jarmarku 

Bo onarodzeniowego w Krotoszycach. 



11 grudnia 
 Podpisanie Porozumienia Sudeckiego we Wleniu oraz spotkanie              

z samorządowcami Województwa Dolno ląskiego. 
 



12 grudnia 
 Organizacja spotkania z radnymi i sołtysami Gminy Męcinka                   

w sprawie kalendarza imprez na 2018 rok.  
 
13 grudnia 
 Organizacja i udział w radzie budowy na inwestycji drogowej                    

w Sichowie. 
 Podpisanie umowy na budowę wodociągu w My linowie. 
  
 



13 grudnia 
 Spotkanie z pracownikami społecznie u ytecznymi w celu 

podziękowania im za całoroczną pracę. 
 
 
 
 
 
 
 Spotkanie z Krzysztofem Strynkowskim z WFO iGW we Wrocławiu 

w sprawie uzyskania dofinansowania i po yczki na budowę 
wodociągu na Osiedlu Piotrowice.  



 Współorganizacja wraz z UKS Górzec Turnieju Mikołajkowego 
rodzice kontra dzieci w Męcince. 
 



15 grudnia 
 Spotkania indywidualne z mieszkańcami Gminy Męcinka mającymi 

zadłu enie za wodę i cieki w celu zaoferowania warunków 
umo liwiających spłatę zadłu enia oraz pomocy w ramach GOPS               
w Męcince.  

 Spotkanie z mieszkańcami Gminy Męcinka podczas spotkania 
wiątecznego w Azyl w Jaworze.  

 
16 grudnia 
 Spotkanie wiąteczne z mieszkańcami w Słupie. 
 



17 grudnia 
  Organizacja Gminnej Wigilii Mieszkańców.  

Film 



19 grudnia 
 Spotkanie w WFO iGW w sprawie realizacji inwestycji w Gminie 

Męcinka. 
 Dokonanie przepisu notarialnego gminnej działki. 
 Spotkanie z przedszkolakami i nauczycielami gminnego 

przedszkola w Piotrowicach podczas warsztatów piernikarskich. 
 

 
 

 
 
 Spotkanie z nauczycielami Zespołu Szkół w Męcince podczas 

spotkania wiątecznego.  



20 grudnia 
 Spotkanie z kierownictwem Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolno ląskiego: Dyrektorem Departamentu 
Obszarów Wiejskich Stanisławem Czajką, Z-cą dyrektora Aliną 
Majgier, Dyrektorem Wydziału Obszarów Wiejskich Pawłem 
Czyszczoniem, Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych 
Wandą Gołębiowską.  

 Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Dolno ląskiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorzem Sudołem oraz 
Z-cą dyrektora Robertem Korzeniowskim.  

 Spotkanie z Dyrektorem DSDiK we Wrocławiu Leszkiem Lochem.  



21 grudnia 
 Spotkanie z Dyrektorem Kopalni Colas Kruszywa na temat planów 

rozwojowych firmy na terenie Gminy Męcinka.  
 Wizyta w KGHM Polska Mied  w Lubinie.  
 
22 grudnia 
 Odbiór inwestycji drogowej w Sichowie. 
 Spotkanie z członkami OSP Małuszów i ich rodzinami podczas 

wigilii stra ackiej. 
 



22 grudnia 
 Spotkanie z przedszkolakami, uczniami i nauczycielami 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piotrowicach podczas 
Jasełek. 
 



  27 grudnia  
Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy Męcinka. 







Zarządze ie r 7  

 

w sprawie przez a ze ia ieru ho oś i 
do sprzedaży 



Zarządze ie r 7 /A 

 

w sprawie z ia  w udże ie g i y a 
2017 r.  



Zarządze ie r 7  

 

w sprawie przyję ia G i ej Ewide ji 
Za ytków G i y Mę i ka 



Zarządze ie r 73 

 

w sprawie zmian w regulaminie 

wy agradza ia w Urzędzie G i y 
Mę i ka 





Dziękuję za uwagę 

 

Mirosław Brzozowski 
Wójt Gminy Męcinka 


