
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY MĘCINKA 
MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO
Za okres od 22 maja do 30  czerwca 2020r.



 POZYSKANE DOTACJE   1 870 816 zł 

560 000 zł dotacji z budżetu państwa na zakup samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP Małuszów (dotacja dla OSP).

112 500 zł dotacji z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego na 
budowę zatoki autobusowej, chodników przy zatoce, przejść dla pieszych i 
oświetlenia przy przejściach w Chroślicach.

80 000 zł dotacji z budżetu państwa na modernizację kuchni szkolnej w 
Męcince.

520 000 zł dotacji unijnej na utworzenie przedszkola w Przybyłowicach.

598 316 zł dotacji z Funduszu Inwestycji Samorządowych.



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

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 zostanie pierwszych 96.
3. Wyłoniono audytora projektowego.
4. Przygotowywany jest etap projektu dotyczący wykonywania audytów            
   u mieszkańców.



Realizacja inwestycji

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Małuszów (KSRG)

1. Pozyskanie dotacji w wysokości 560 000 zł z budżetu państwa.
2. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej dla jednostki OSP Małuszów 

oraz innych czynnościach związanych z zakupem i dopuszczeniem do użytkowania pojazdu.



Realizacja inwestycji

Przygotowywanie biura obsługi klienta na parterze Urzędu Gminy w Męcince

Celem inwestycji jest poprawa jakości obsługi klienta w Urzędzie Gminy w 
Męcince.



Realizacja inwestycji

Remont odcinka drogi 
Kondratów – Wilków

Zawarcie porozumienia z firmą 
Kalbud2 Sp. z o.o. w sprawie 
remontu odcinka drogi gminnej 
Kondratów – Wilków. 
Przedsiębiorstwo wykonało 
remont zniszczonego odcinka 
drogi na własny koszt.



Realizacja inwestycji

Remont mostka 
w Kondratowie

Zawarcie porozumienia z firmą 
Tauron w sprawie remontu 
mostka. Przedsiębiorstwo 
wykonało prace remontowe. 
Gmina Męcinka zakupiła 
materiały niezbędne do realizacji 
zadania. 



Realizacja inwestycji

Ponowne otwarcie placów zabaw

Dokonano przeglądów technicznych placów zabaw w miejscach publicznych na 
terenie całej gminy. Uszkodzone urządzenia zabawowe zostały naprawione 
/wymienione. We współpracy z OSP Męcinka i OSP Małuszów dokonano 
dezynfekcji placów.



Inwestycje przygotowywane

Budowa zatoki autobusowej w Chroślicach wraz z budową chodników przy zatoce, 
przejściami dla pieszych oraz oświetlenia przejść.

1. Przygotowano koncepcję inwestycyjną.
2. Dokonano uzgodnień z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie lokalizacji nowych obiektów w ramach 

inwestycji.
3. Pozyskano dotację z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
4. Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej.



Inwestycje przygotowywane

Budowa drogi w Męcince

1. Przygotowano projekt budowlany.
2. Pozyskano dotację z budżetu 

samorządu Województwa 
Dolnośląskiego.

3. Ogłoszono przetarg publiczny na 
wykonanie inwestycji.



Inwestycje przygotowywane

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w 
Sichowie

1. Przygotowano dokumentację techniczną.
2. Dokonano uzgodnień z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu 

w sprawie lokalizacji nowych obiektów w ramach inwestycji.
3. Dokonano uzgodnień z prywatnymi właścicielami nieruchomości.
4. Pozyskano dotację z budżetu Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego.
5. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.



Inwestycje przygotowywane

Przebudowa i remont drogi powiatowej w 
Piotrowicach

1. Wystąpiono z wnioskiem do Zarządu 
Powiatu Jaworskiego o konieczność 
wykonania remontu drogi w celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Dokonano uzgodnień ze Starostą Powiatu 
Jaworskiego w sprawie realizacji 
inwestycji 

      w 2020/2021 roku.
3. Zadeklarowano udział finansowy Gminy 

Męcinka w realizacji inwestycji.
4. Udział pracowników Urzędu Gminy w 

Męcince w pracach projektowych.



Inwestycje przygotowywane

Rewitalizacja zabytkowych parków w Chełmcu 
i Sichowie.

1. Opracowano koncepcję zagospodarowania 
parków.

2. Dokonano uzgodnień z Konserwatorem 
Zabytków w Legnicy.

3. Przygotowano wniosek i dokumentację 
aplikacyjną do Funduszy Norweskich. 

     Gmina Męcinka ubiega się o 2 880 622,15 zł   
     dotacji. 
4. Projekt Gminy Męcinka przeszedł pozytywnie 
     I etap oceny formalnej. 



Rozbudowa żłobka w Męcince

1. Przygotowano projekt budowlany.
2. Uzyskano pozwolenie na budowę.
3. Ogłoszono zapytanie ofertowe.

Inwestycje przygotowywane



Modernizacja kuchni szkolnej w 
Męcince

1. Pozyskano dotację z budżetu 
państwa.

2. Zakres prac: zakup nowoczesnych 
urządzeń, naczyń oraz mebli.

Inwestycje przygotowywane



• Dokonanie przeglądu gwarancyjnego przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Męcinka powstałych w wyniku realizacji projektu gminnego.

• Prace remontowe sieci wodociągowych.

• Prace remontowe sieci kanalizacyjnych.

Inne prace



Przygotowano do sprzedaży:
• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność mieszkalno /usługową,
• działkę budowlaną (zabudowa zagrodowa) przy budynku po byłym ośrodku zdrowia w Męcince,

Przygotowywane są: 
• Działki budowlane w Nowej Męcince
• Działka budowlana w Słupie
• Nieruchomość rolna w Męcince
• Działki inwestycyjne na terenie po byłej piaskowni k. Nowej Męcinki
(obręb Piotrowice)
• Trzy nieruchomości rolne w Pomocnem
• Udział w nieruchomości zabudowanej w Pomocnem
• Nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej w Pomocnem
• Nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej w Przybyłowicach
• Nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej w Piotrowicach
• Budynek po byłej remizie OSP w Sichowie

Nieruchomości

FILM



Trwają procedury planistyczne:

• Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenów k. zbiornika wodnego Słup oraz w okolicy parku zabytkowego w Sichowie.

• Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie tworzenia 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe i rekreacyjne (przy 
zbiorniku Słup). 

• Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla planowanej ścieżki 
rowerowej przy drodze wojewódzkiej od mostu na rzece Nysa Szalona w kierunku 
Piotrowic ( przebieg k. Osiedla Piotrowice). 

Zagospodarowanie przestrzenne 



• Spotkanie z Radnym Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Piotrem Karwanem w sprawie 
inwestycji gminnych.

• Realizacja zadań gminy związanych z wyborami na 
Prezydenta RP.

• Realizacja zadań gminy związanych ze spisem 
rolnym.

• Opracowanie raportu o stanie gminy za 2019.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego Anetą Kucharzyk, członkami Zarządu 
Powiatu Jaworskiego Stanisławem Laskowskim i Stanisławem Witkiem oraz 
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jaworskiego Sylwestrem Rudźcem w sprawie 
przejęcia dróg powiatowych w Męcince oraz Męcinka – Słup. 

• Udział w spotkaniu Spółki Sanikom w celu omówienia bieżącego funkcjonowania spółki. 

• Spotkanie z kierownictwem i pracownikami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we 
Wrocławiu w sprawie uzgodnień dotyczących inwestycji drogowej w Chroślicach.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z dyrektorami szkól w sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego w 
Gminie Męcinka.

• Spotkanie z właścicielem zabytkowego parku w Piotrowicach w sprawie wymogów 
nałożonych przez Konserwatora Zabytków na właściciela parku.

• Spotkanie z druhami OSP Małuszów w sprawie budowy remizy strażackiej.

• Spotkanie z Wójtem Gminy Krotoszyce w sprawie współpracy z Gminą Męcinka.

• Spotkanie z wójtami i burmistrzami powiatu jaworskiego w sprawie nowego okresu 
programowania funduszy unijnych.



Organizacja prac społecznie użytecznych na 
terenie Gminy Męcinka.

Od 17 czerwca do 30 listopada na terenie Giny 
Męcinka pracować będzie 10 osób wykonując 
prace porządkowe w sołectwach oraz 
opiekuńcze.



• Organizacja i prowadzenie Gminnej Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia.

• Organizacja profesjonalnego gabinetu stomatologicznego w ośrodku zdrowia w Męcince 
(pozyskanie kontraktu NFZ, gabinet został doposażony w nowoczesny sprzęt, 
zatrudniony został nowy stomatolog).

Zagospodarowanie przestrzenne 



Spotkanie z mieszkańcami gminy 
podczas zawodów wędkarskich Klubu 
Złoty Karp w Piotrowicach.

Spotkanie z mieszkańcami i druhami 
OSP Małuszów, OSP Męcinka, OSP 
Pomocne i OSP Przybyłowice podczas 
uroczystego wjazdu nowego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego OSP Małuszów.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim PSP Markiem Kamińskim, Posłem na Sejm RP 
Pawłem Hreniakiem oraz Prezesem WFOŚiGW Łukaszem Kasztelowiczem, a także 
wójtami i burmistrzami z terenu Województwa Dolnośląskiego podczas uroczystości 
wręczania promes na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych (dotacja dla OSP 
Małuszów).

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Udział w zakończeniu roku szkolnego w Męcince i Piotrowicach



Przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia Wspólników 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce.



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


