INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO
Za okres od 11 lutego do 11 marca 2021 r.

WNIOSKI OCZEKUJĄCE NA DOFINANSOWANIE, ZŁOŻONE
W POPRZEDNICH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH:
•

Wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Męcince i Nowej Męcince – planowana kwota inwestycji 6 720 000 zł
– wnioskowana dotacja w wysokości nie mniej niż 50 %.

•

Wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w kierunku Słupa – planowana kwota inwestycji 3 500 000 zł –
wnioskowana dotacja w wysokości nie mniej niż 50 %.

•

Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę, remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w
Pomocnem – wniosek o dotację w wysokości 600 tys. zł.

•

Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę świetlicy w Myślinowie – wniosek o dotację w wysokości 500 tys. zł.

•

Wniosek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej – wniosek
o dotację w wysokości 500 tys. zł.

•

Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dla miejscowości popegeerowskich na budowę świetlicy w Piotrowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu – wniosek o dotację w wysokości 1 200 000 zł (100% szacowanej wartości inwestycji)

•

Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dla miejscowości popegeerowskich na budowę świetlicy w Muchowie – wniosek
o dotację w wysokości 700 000 zł (100% szacowanej wartości inwestycji)

•

Wniosek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dla miejscowości popegeerowskich na przebudowę drogi gminnej w Piotrowicach –
wniosek o dotację w wysokości 300 000 zł (100 % szacowanej wartości inwestycji).

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
Wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020 na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły i przedszkola w Męcince.
Szacowana wartość inwestycji 4 230 709,22 zł. Wnioskowana dotacja 3 512 581,97 zł.

Przeprowadzono wizję obiektów oraz analizę potrzeb. Wykonano audyt energetyczny budynków szkoły i
przedszkola w Męcince.

PRZYGOTOWYWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
WRAZ Z DOKUMENTAMI PROJEKTOWYMI:

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Małuszowie –
skwer i miejsca postojowe (wniosek do Programu Odnowa
Dolnośląskiej Wsi w ramach budżetu województwa
dolnośląskiego).

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Piotrowicach
– utworzenie placu zabaw, skweru wypoczynkowego i
miejsc postojowych (wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

PRZYGOTOWYWANE WNIOSKI O
DOFINANSOWANIE WRAZ Z DOKUMENTAMI
PROJEKTOWYMI:

• Utworzenie kompleksu sportowego wraz z
przebudową boiska w Chełmcu w ramach
Programu Sportowa Polska.

Inwestycje realizowane

Remont elewacji świetlicy w Chełmcu.
Koszt inwestycji: 32 000 zł, środki pochodzą z budżetu Gminy Męcinka.

Inwestycje przygotowywane

Trwają prace projektowe związane z budową nowoczesnych placów zabaw w
Chełmcu Małuszowie, Piotrowicach, Chroślicach, Męcince (przy przedszkolu).

Inwestycje przygotowywane

•
•
•
•

Przygotowania do uruchomienia oddziału
przedszkolnego w Przybyłowicach
Remont świetlicy w Przybyłowicach.
Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Sichówku.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w
Pomocnem.

Inwestycje przygotowywane

Prace nad utworzeniem oddziału
przedszkolnego w Przybyłowicach
Oddział przedszkolny będzie wchodził w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince.
Na uruchomienie oddziału Gmina Męcinka pozyskała dotację unijną 520 782,59 zł.
Wkład własny Gminy Męcinka do projektu unijnego wynosi 91 902,81 zł.
Oddział przedszkolny skierowany będzie do 20 dzieci w wieku przedszkolnym.
Zatrudnionych zostanie 2 nauczycieli i 2 osoby na stanowisko pomoc nauczyciela.
Przedszkole zostanie utworzone na parterze obiektu świetlicy w Przybyłowicach z dostępem do ogrodu,
wyposażone zarówno w meble, zabawki oraz materiały edukacyjne.
• W ramach pozyskanej dotacji dzieci będą mogły korzystać z zajęć dodatkowych: j. angielskiego,
logopedycznych, matematycznych, przyrodniczych, gimnastyki korekcyjnej i innych.
• W ramach pozyskanej dotacji nauczyciele wezmą udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych.
•
•
•
•
•
•

Inwestycje przygotowywane

Wystąpienie do Dolnośląskiej Służby Dróg
i Kolei z wnioskiem o realizację inwestycji
budowy zatoki autobusowej w Małuszowie.
Gmina Męcinka zadeklarowała udział finansowy
w projekcie budowlanym w kwocie 11 250 zł.
Stan obecny

Realizacja projektów

Realizacja projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne
źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka”
Wartość projektu: 3 759 955 zł, w tym dotacja 3 191 711 zł
Dotychczas przeprowadzone działania:
1. Przygotowano dokumentację i procedury w celu uruchomienia projektu.
2. Przeprowadzono nabór na bezpłatny audyt – I krok.
Do Urzędu Gminy w Męcince wpłynęło 114 wniosków, z projektu sfinansowanych zostało pierwszych 96.
3. Wyłoniono audytora projektowego.
4. Zrealizowanie I etapu projektu – przeprowadzenie procedury i wykonanie audytów.
5. Przygotowanie dokumentacji w celu uruchomiania naboru wniosków dla mieszkańców o dotację – II etap,
6. Przygotowanie spotkań informacyjnych dla mieszkańców i ogłoszenia naboru wniosków.
7. Przeprowadzono spotkania informacyjne dla 4 grup
oraz indywidualne konsultacje dla mieszkańców.
8. Ogłoszono nabór wniosków dla mieszkańców.
9. Prowadzenie naboru wniosków .
10. Udzielanie konsultacji indywidualnych.
11. Dokonywane oceny formalnej wniosków.
12. Opracowanie dokumentacji przygotowującej ocenę merytoryczną wniosków.

W okresie sprawozdawczym od 28.12.2020 do 11 lutego 2021r.
prowadzona była ocena formalna 129 wniosków.

Organizacja opieki
i edukacji
przedszkolnej w
gminie.

Organizacja opieki nad dziećmi w
gminie.
Uruchomienie dodatkowych 10 miejsc
w żłobku.

Monitorowanie postępu prac budowy
remizy OSP Małuszów wykonywanej przez
członków tej jednostki.
Inwestycja realizowana jest na gruncie
stanowiącym własność Gminy Męcinka
oraz przy współudziale środków
pochodzących z budżetu Gminy Męcinka.

• Ośrodki zdrowia Piotrowicach i Męcince zostały
zakwalifikowane jako punkty szczepień przeciwko
Covid 19.
• Ośrodki zdrowia w Gminie Męcinka przyjmują
zgłoszenia na szczepienie oraz wykonują szczepienia.

Na szczepienia przeciwko COVID – 19
zgłosiło się i zarejestrowanych zostało
360 osób.
Dotychczas wykonano 240 szczepień, w
tym 180 osób zaszczepionych zostało
dwoma dawkami (stan na 10.03.2021r.)
Od 22 marca ośrodki zdrowia w
Gminie Męcinka rozpoczną szczepienia
osób w wieku 65 – 69 lat.

Organizacja bezpłatnego transportu do
ośrodków zdrowia w Gminie Męcinka.
Z bezpłatnego transportu skorzystało
22 osoby (stan na 10.03.2021r.)

Z bezpłatnych badań
pocovidowych w Gminie
Męcinka skorzystało 138 osób
(stan na 10.03.2021r.).

Podjęcie działań

usprawniających funkcjonowanie
gminnej służby zdrowia.

Opieka społeczna

Wsparcie żywnościowe otrzymało 220 osób.
Wydano ogółem 6 ton żywności.

Wsparcie udzielono 4 osobom.

Usuwanie awarii:
- awarie wodociągów: 3 wyjazdy,
- awarie przepompowni ścieków i tłoczni: 4 wyjazdy,
- awarie sieci kanalizacyjnej: 20 wyjazdów,

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków:
12 wyjazdów.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą

• Spotkanie z przedstawicielami piłkarskich klubów sportowych na temat rozwoju tej dyscypliny
sportu w Gminie Męcinka.
• Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa Künstlerische Holzgestaltung Bergmann GmbH na
temat współpracy w zakresie kreowania oferty edukacyjnej i rekreacyjnej dla najmłodszych
mieszkańców Gminy Męcinka.
•

Spotkanie z Proboszczem Parafii w Małuszowie i Słupie.

• Spotkanie z dyrektorami szkół, kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w sprawie funkcjonowania gminnych jednostek
organizacyjnych.
• Spotkanie z dyrektorem Spółki Sanikom w sprawie funkcjonowania spółki.
• Indywidualne spotkania z mieszkańcami.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą

• Spotkanie z burmistrzem Gminy Świerzawa na temat spraw
gospodarczych i rozwoju gmin.
• Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Jaworze
i Starostwa Powiatowego w Złotoryi w sprawie organizacji ruchu
drogowego w miejscowości Sichów.
• Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w
Jaworze w sprawie organizacji wspólnej kampanii edukacyjnej na
rzecz bezpieczeństwa seniorów w Gminie Męcinka.
• Spotkanie z przedstawicielami 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk
Obrony Terytorialnej w sprawie współpracy na rzecz mieszkańców
Gminy Męcinka.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą
Spotkanie z ze Starostami Powiatu Jaworskiego i Złotoryjskiego,
Burmistrzami Gmin Świerzawa i Bolków oraz wójtami gmin
Paszowice i Złotoryja w sprawie utworzenia wspólnego Klastra
Energii.
Cele Klastra:
a) wspólne i skoordynowane bilansowanie lokalnej podaży i zapotrzebowania na energię z odnawialnych źródeł energii lub
innych źródeł na lokalnym rynku;
b) podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju Członków Klastra, wymiany informacji oraz
doświadczeń, wdrażanie dobrych praktyk oraz tworzenie szeroko rozumianych mechanizmów partnerskich;
c) poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności energetycznej;
d) stwarzanie warunków do rozwoju energetyki odnawialnej;
e) poprawa efektywności energetycznej na terenie Klastra, w szczególności w: zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw
oraz gospodarstw domowych;
f) wsparcie gospodarki niskoemisyjnej;
g) podejmowanie działań zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne;
h) obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy;
i)
wspieranie lokalnych przedsiębiorstw w realizacji działań związanych z inwestycjami w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii
(OZE);
j) poprawa konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, między innymi, poprzez nawiązywanie współpracy z
instytucjami naukowymi, realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R), komercjalizację wyników badań naukowych
oraz transfer technologii;
k) wspieranie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w budowaniu ich własnych instalacji fotowoltaicznych (PV) oraz
budowa instalacji PV w instytucjach samorządowych;
l)
promowanie idei pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
m) rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą

Trwają przygotowania do
sprzedaży udziału w wysokości ½
nieruchomości po byłej świetlicy
wiejskiej w Muchowie.

Nieruchomość posiada funkcję
zabudowy zagrodowej z funkcją
wymienną zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomości
Sprzedano:
• działkę rolną w miejscowości Chroślice o powierzchni 1,08 ha za kwotę 40 400 zł.

Przygotowano do sprzedaży:
• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność mieszkalno /usługową – ogłoszono
IV przetarg,
• trzy działki budowlane do zabudowy mieszkaniowej w Nowej Męcince.
Przygotowywane są:
• działki inwestycyjne na terenie po byłej piaskowni k. Nowej Męcinki (obręb Piotrowice),
• nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej w Pomocnem,
• nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej w Przybyłowicach,
• nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej w Piotrowicach,
• nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej w Muchowie.

Zagospodarowanie przestrzenne

Trwają procedury planistyczne:
• Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla
terenów k. zbiornika wodnego Słup (I zmiana - likwidacja elektrowni wiatrowych, II
zmiana dotyczy przekształcenia na cele publiczne terenu przy wjeździe na
Ekomarinę) oraz w okolicy parku zabytkowego w Sichowie.
• Zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla
terenu obecnie funkcjonującej kopalni Trupień w Kondratowie.
• Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie tworzenia
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe i rekreacyjne.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej
mającej na celu zwiększenie dochodów do
budżetu Gminy Męcinka z tytułu podatku
dochodowego PIT.

Zarządzenia
• Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisko
ds. rady gminy i edukacji.
• Zarządzenie nr 10 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Męcince dla
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.
• Zarządzenie nr 11 w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Męcinka w 2021 r.
• Zarządzenie nr 12 w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności
kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.
• Zarządzenie nr 13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej i sportu 2021 r.

Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka

