
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 27 listopada do 12 grudnia 2021 r.



Przygotowanie projektu budżetu Gminy Męcinka na 
2022 r.

Podstawą planowania budżetu Gminy Męcinka na 2022 r. była 

realizacja najważniejszych potrzeb mieszkańców. Dokonana 

została analiza zasobów finansowych (w tym pozyskane 

dotacje) i organizacyjnych gminy.

✓ Realizowane są usługi publiczne (ujęte w wydatkach 

bieżących budżetu):                                                       

edukacyjne, opiekuńcze i zdrowotne: dwie szkoły 

podstawowe, pełnowymiarowe przedszkola publiczne,                      

gminny żłobek, gminny ośrodek zdrowia, gminna opieka 

społeczna, a także usługi komunalne związane w 

szczególności z dostarczaniem wody, odbiorem ścieków, 

gospodarką odpadową, utrzymaniem dróg, chodników, 

placów. 

✓ Realizowane są inwestycje infrastrukturalne                                                      

(ujęte w wydatkach majątkowych budżetu).



Przygotowanie projektu budżetu Gminy Męcinka na 2022 r.
Dochody zaplanowano na kwotę 33 136 678 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 46 360 678 zł.

Deficyt w wysokości 13 224 000 zł zostanie pokryty z wolnych środków z 2021r. (7 214 000 zł), nadwyżki 

budżetu (1 510 000 zł) i emisji obligacji (4 500 000 zł).

Zadłużenie gminy zaplanowano na bezpiecznym poziomie 27,9 %.
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Przygotowanie projektu budżetu Gminy Męcinka na 2022 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 

21 370 039,30 zł, co stanowi 46,1% wydatków 

budżetu ogółem.

Założone inwestycje do realizacji:

• Budowę ośrodka zdrowia w Nowej Męcince.

• Budowę świetlic wiejskich w Piotrowicach, Myślinowie, 

Pomocnem, Kondratowie, Stanisławowie, Muchowie.

• Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 

gminy.

• Odbudowę dróg gminnych i powiatowych.

• Budowę parkingu w Małuszowie i centrum Męcinki.

• Budowę chodników w Słupie i Pomocnem.

• Termomodernizację budynków szkolnych w Męcince. 

• Budowę placów zabaw.

• Zakup ciągnika i agregatu prądotwórczego.

• Rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie. 

• Rekultywację składowisk odpadów w Muchowie i Sichowie. 

• Dotacje do budowy PBOŚ dla mieszkańców.

• Realizację zadań funduszu sołeckiego i budżetu 

obywatelskiego.
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W GMINIE MĘCINKA PRZYGOTOWYWANE 

SĄ OBECNIE INWESTYCJE

O WARTOŚCI 

42 MLN ZŁ

OKRES REALIZACJI 2022-2024 



INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE

• Budowa nowego ośrodka zdrowia w Nowej Męcince – przygotowywany jest przetarg w formie 

„zaprojektuj i wybuduj”.

• Budowa świetlicy wiejskiej w Myślinowie wraz z zagospodarowaniem terenu – ogłoszono przetarg.

• Budowa świetlicy wiejskiej w Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – przygotowywana jest 

adaptacja projektu oraz projekt zagospodarowania terenu.

• Budowa świetlic wiejskich w Pomocnem, Muchowie, Kondratowie i Stanisławowie wraz z 

zagospodarowaniem terenu – przygotowywany jest projekt.

• Budowa kompleksu sportowego w Chełmcu – trwa zmiana projektu w zakresie oświetlenia kompleksu.

• Termomodernizacja budynków szkoły i przedszkola w Męcince – trwa przygotowywanie zapytania 

projektowego na wykonanie dokumentacji projektowej.

INWESTYCJE GMINNE



• Spotkanie z mieszkańcami Męcinki i Nowej Męcinki w sprawie 
realizacji inwestycji drogowej.



• Spotkanie z sołtysami i radnymi w sprawie budowy świetlic wiejskich w 
Pomocnem, Kondratowie, Muchowie i Stanisławowie.



INWESTYCJA ZREALIZOWANA

• Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach – współfinansowana 

z budżetu Województwa Dolnośląskiego.



Wymiana przystanków w Piotrowicach, Kondratowie i Sichówku

_____________________________________________________



REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MĘCINCE – w trakcie realizacji

____________________________________



• Budowa chodnika przy przystanku przy drodze wojewódzkiej w Małuszowie - porozumienie z 

Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w sprawie realizacji inwestycji. Przygotowywany jest projekt 

budowlany.

• Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Słup oraz zbiornika wodnego - trwają procedury 

administracyjne w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w sprawie uregulowania 

własności działek powiatowych.

Inwestycje przygotowywane



INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI WE WSPÓŁPRACY 

Z POWIATEM JAWORSKIM

• Przebudowa drogi powiatowej w Słupie – przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

• Przebudowa drogi powiatowej w górnej części Męcinki – przygotowywany jest projekt.

• Przebudowa drogi powiatowej Piotrowice – Męcinka – przygotowywany jest projekt.



• Budowa posterunku Policji w Męcince – inwestycja przygotowywana we 
współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Obecnie trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków – Delegaturą w Legnicy 
odnośnie rozwiązań architektonicznych budynku i urządzeń towarzyszących.

• Rozpoczęto czynności odbiorowe budowy chodnika przy drodze 
wojewódzkiej w Sichowie.



Realizacja projektów

Realizacja projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne 

źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka” 

Wartość projektu: 4 200 000 zł, w tym dotacja 3 611 000 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 128 wniosków, z projektu sfinansowanych zostało pierwszych 121.

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.

13. Wykonanie oceny merytorycznej  wniosków.

14. Pozyskanie dodatkowych 460 tys. zł na realizację projektów piecowych.

15. Obecnie trwa rozliczanie projektów grantobiorców.



FUNKCJONOWANIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO 

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy Męcinka dokonuje 

rozliczeń wniosków grantobiorców.

Ogółem poprzez punkt konsultacyjno – informacyjny w Urzędzie 

Gminy w Męcince złożonych zostało 17 wniosków. 

TO NAJWIĘCEJ SPOŚRÓD GMIN POWIATU JAWORSKIEGO 

W OKRESIE OD MAJA 2021R.

Korzyści dla mieszkańca:

✓ Uzyskanie informacji o możliwości dofinansowania wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji 

budynków.

✓ Możliwość składania wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Męcince. 

✓ Pomoc w wypełnieniu wniosku do Programu.

✓ Wydruk wniosku i dokumentacji do Programu w Urzędzie Gminy w Męcince

✓ Koordynacja procedury przyznania dotacji dla mieszkańca.

✓ Pomoc w rozliczaniu dotacji przyznanej mieszkańcowi.



DZIAŁANIA SPOŁECZNE

_________________________________________

✓Współorganizacja gminnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

✓Realizacja programu rządowego „Polska Cyfrowa” w zakresie prowadzenia 

naboru wniosków na otrzymanie laptopów przez dzieci pochodzących z rodzin 

popegeerowskich – w Gminie Męcinka złożono 157 wniosków.

✓Gminna akcja mikołajkowa.

✓Organizacja konkursu sołeckiego na najpiękniej udekorowane 

bożonarodzeniowo sołectwo.



Organizacja gminnej akcji mikołajkowej dla dzieci.

W 2021 r. zakupiono 1000 paczek, które we współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi 

Gminy Męcinka zostały przekazane dzieciom wprost do domów.

W akcję zaangażowali się strażacy OSP, radni Gminy Męcinka, pracowicy GOPS i Urzędu 

Gminy – łącznie ok. 60 osób.









Spotkanie z mieszkańcami podczas rozświetlenia choinki 
bożonarodzeniowej przed Urzędem Gminy w Męcince.



Gminny Sztab WOŚP
______________________________



Akcja społeczna – Konkurs na najpiękniej 
udekorowane bożonarodzeniowo sołectwo 
w Gminie Męcinka



Liczba wykonanych szczepień 

przeciwko COVID 19 

w Gminnym Ośrodku Zdrowia 

6 296 (I i II dawki).

STAN ZASZCZEPIENIA W 

GMINIE PIERWSZĄ DAWKĄ 

WYNOSI 46,9 % (dane na dzień 

10.12.2021).

Funkcjonuje bezpłatny transport do 

ośrodków zdrowia na terenie Gminy 

Męcinka.



Z bezpłatnych badań 

pocovidowych w Gminie 

Męcinka skorzystało 224 osoby

(stan na 10.12.2021r.).



• Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Jaworze 

odpowiedzialnymi za proces inwestycyjny w sprawie projektów 

powiatowych inwestycji drogowych na terenie Gminy Męcinka.

• Podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nowy 

okres – wyłoniony wykonawca to Spółka Sanikom z Lubawki.

• Spotkanie ze społecznością szkolną i rodzicami dzieci podczas uroczystego 

pasowania przedszkolaków.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych w sprawie funkcjonowania placówek 

edukacyjnych i opiekuńczych.

• Spotkania z mieszkańcami w sprawach indywidualnych.

• Spotkania z sołtysami i radnymi w sprawach społecznych i inwestycyjnych gminy.

• Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Słup oraz Małuszowa podczas koncertu dla 

seniorów w Słupie.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 1

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 5

- awarie sieci kanalizacyjnej: 3

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w tym Sichów i Sichówek): 

7 wyjazdów.



Sprzedano:
• Działkę budowlaną w Nowej Męcince. 
• Działki na polepszenie zagospodarowania nieruchomości w 

Kondratowie, Piotrowicach i Słupie (w trybie bezprzetargowym).

Przygotowano do sprzedaży:
• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność 

mieszkalno /usługową – ogłoszono VII przetarg,
• działkę budowlaną w Nowej Męcince, 
• działkę budowlaną w Piotrowicach,
• przygotowano do zbycia działkę drogową w Kondratowie oraz 

działkę pod linią energetyczną w Nowej Męcince – postępowania są 
w toku,

• działkę rolną w Myślinowie,
• udział w nieruchomości w Muchowie (była świetlica),
• wykazano o zamiarze zbycia bezprzetargowego działki w Sichowie –

postępowanie jest w toku.

Nieruchomości



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);

• Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego –
powiększenie terenów mieszkalno-usługowych w Piotrowicach.

• Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – na 
cele boiska piłkarskiego w Piotrowicach.

• Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie tworzenia 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe i rekreacyjne.

Zagospodarowanie przestrzenne 



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 71 w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony

Danych w Urzędzie Gminy Męcinka.

• Zarządzenie nr 72 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Gminy Męcinka w drodze

bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu.

• Zarządzenie nr 73 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy

Męcinka.

• Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


