
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO
Za okres od 29 grudnia 2020 r. do 11 lutego 2021 r.



WNIOSKI OCZEKUJĄCE NA DOFINANSOWANIE, ZŁOŻONE W 
POPRZEDNIM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
• 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.



WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM:

• 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).



Przeprowadzenie procedury 
przetargowej oraz wybór 
wykonawcy na odbiór odpadów 
komunalnych. 



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.



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 realizowane

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sichowie

Wartość inwestycji: 842 779 zł, w tym 425 889 pochodzi z dotacji budżet samorządu 
województwa dolnośląskiego, 281 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
135 890 zł  pochodzi z budżetu Gminy Męcinka (16,12 %).



Inwestycje przygotowywane

Prace dotyczące realizacji inwestycji 
przebudowy drogi powiatowej w 
Piotrowicach.

• Przygotowano projekt budowlany, który 
powstał w oparciu o potrzeby 
mieszkańców. W wizji terenu uczestniczył 
sołtys Piotrowic, przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Męcince oraz Starostwa 
Powiatowego w Jaworze.

• Omówiono proces inwestycyjny.
• Obecnie przygotowywany jest przetarg 

publiczny na realizację zadania. 



Inwestycje przygotowywane

Prace nad projektem drogi 
gminnej w Męcince

• Dokonano wizji terenu.
• Przygotowywany jest projekt 

budowlany.



Inwestycje przygotowywane

Prace nad projektem drogi 
gminnej w kierunku Słupa

• Dokonano wizji terenu.
• Przygotowywany jest projekt 

budowlany.



Inwestycje przygotowywane

Przygotowania do uruchomienia oddziału 
przedszkolnego w Przybyłowicach

• Pełnowymiarowy oddział przedszkolny będzie 
wchodził w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Męcince.

• Ogłoszono przetarg publiczny na realizację 
prac remontowych i dostosowawczych obiektu.

• Prowadzone są procedury tworzenia oddziału 
przedszkolnego.



Inwestycje przygotowywane

Prace nad projektem budowy chodnika 
przy drodze powiatowej w Pomocnem –
II etap

Inwestycja finansowana będzie z budżetu 
Powiatu Jaworskiego i Gminy Męcinka.



Inwestycje przygotowywane

Prace związane z inwestycją remontu 
świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach –
II etap.

Ogłoszono przetarg publiczny na realizację 
inwestycji.



Inwestycje przygotowywane

Przygotowywany jest remont elewacji 
świetlic wiejskich w Chełmcu i Sichówku.

Wyłoniono wykonawcę zadania oraz podpisano 
umowy na realizację inwestycji, która 
finansowana będzie z budżetu Gminy Męcinka. 



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



Inwestycja zrealizowana

Budowa oświetlenia w miejscach 
publicznych - Słup



Wykonanie koncepcji 
zagospodarowania terenu 
publicznego w Piotrowicach



Wystąpienie do Starosty Powiatu 
Jaworskiego o wykonanie dokumentacji 
technicznej na przebudowę drogi 
Piotrowice – Męcinka.



Wystąpienie do Starosty Powiatu 
Jaworskiego o wykonanie 
dokumentacji technicznej na 
przebudowę odcinka drogi powiatowej 
w Męcince (tj. od skrzyżowania do 
granicy miejscowości). 



Podjęcie współpracy z samorządami Gminy Bolków, Gminy 
Złotoryja, Gminy Świerzawa, Gminy Paszowice oraz ze Starostą 
Powiatu jaworskiego w celu utworzenia Klastra Energii.



Podpisanie umowy z PKS Kamienna Góra na 
realizację dowozów szkolnych w 2021 r. 

W Gminie Męcinka wszyscy uczniowie i przedszkolaki 
mają zapewniony dowóz do szkół i przedszkoli 
znajdujących się na terenie gminy.

• Z komunikacji szkolnej mogą korzystać również 
uczniowie dojeżdżający do szkół ponadpodstawowych 
w Jaworze oraz inni mieszkańcy.

• Dowozy dzieci do placówek edukacyjnych na terenie 
gminy finansowane są z budżetu Gminy Męcinka w 
kwocie ponad 300 tys. zł rocznie, co stanowi ok. 50% 
całkowitego kosztu biletu. Pozostała część pokryta 
jest ze środków samorządu Województwa 
Dolnośląskiego.

• Podczas spotkania z prezesem PKS Kamienna Góra 
omówione zostały potrzeby społecznej mieszkańców w 
zakresie komunikacji publicznej.



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. 
1 dawką zaszczepionych zostało 
180 osób (stan na 08.02.2021r.)



Organizacja bezpłatnego transportu do 
ośrodków zdrowia w Gminie Męcinka.
Z bezpłatnego transportu skorzystało 
10 osób (stan na 08.02.2021r.)



Z bezpłatnych badań 
pocovidowych w Gminie 
Męcinka skorzystało 98 osób
(stan na 08.02.2021r.) .



W Gminnym Ośrodku Zdrowia w 
Piotrowicach przeciwko grypie 
zaszczepionych zostało 180 osób
(stan na 08.02.2021r.).



Dotychczas na badanie zgłosiło się 
i przebadanych zostało 98 osób 
(stan na 08.02.2021r.).







Usuwanie awarii:
- awarie wodociągów: 2 wyjazdy,
- awarie przepompowni ścieków i tłoczni: 7 wyjazdów,
- awarie sieci kanalizacyjnej: 4 wyjazdy,

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków: 
12 wyjazdów.



• Spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze na 
temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Męcinka. 

• Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Jaworze na temat bezpieczeństwa 
mieszkańców na terenie Gminy Męcinka. 

• Spotkanie z Leśniczym Leśnictwa Męcinka w sprawach gospodarczych gminy. 

• Spotkanie z przedstawicielami Gminnej Akademii Piłkarskiej w Męcince oraz trenerem 
KS Bazalt Piotrowice w sprawie współpracy na rzecz dzieci i młodzieży. 

• Spotkanie z Komandorem Gminnego Klubu Żeglarskiego w sprawie funkcjonowania 
klubu. 

• Spotkanie z prezesem KS Bazalt Piotrowice w sprawie funkcjonowania klubu.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z Wójtem Gminy Zagrodno na temat spraw społecznych i gospodarczych gmin.

• Spotkanie z Wójtem Gminy Paszowice na temat spraw społecznych i gospodarczych 
gmin.

• Spotkania z Jubilatami Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. 

• Udział w Jubileuszu 101 urodzin mieszkanki Przybyłowic.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Podjęcie działań w związku ze złym 
stanem technicznym budynku, w 
którym znajduje się niefunkcjonująca 
świetlica wiejska w Muchowie.



Przygotowano do sprzedaży:
• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność mieszkalno /usługową – ogłoszono 

III 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.

Nieruchomości

Sprzedano:
- dwie działki rolne w Męcince za wartość łącznie 121 100 zł,
- działkę zagrodową w Męcince za wartość 45 900 zł netto,
- odbył się przetarg na działkę rolną w Chroślicach, wartość 40 400 zł (w lutym zostanie zawarty 

akt notarialny).



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.

Zagospodarowanie przestrzenne 



Przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie 
Męcinka ubrań specjalistycznych, sprzętu ratowniczo – gaśniczego 
oraz drona do akcji poszukiwawczych, które zakupione zostały 
dzięki pozyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.



Spotkanie z przedstawicielami 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Męcinka w sprawie określenia 
potrzeb jednostek w celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
omówienia planów działalności Gminy 
Męcinka na 2021 oraz udziału jednostek 
OSP w działaniach społecznych. 



Prace w Gminnym Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(praca wolontariacka), którego koordynatorką była Katarzyna Roman-
Cwynar kierowniczka GOPS w Męcince.

Dziękuję za zaangażowanie pracownikom GOPS w Męcince, strażakom 
OSP, Stowarzyszeniu Azyl, pracownikom Urzędu Gminy w Męcince oraz 
mieszkańcom Gminy Męcinka, którzy hojnie wsparli akcję WOŚP.

Film



Zarządzenia
• Zarządzenie nr 1 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Męcince.
• Zarządzenie nr 2 w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2016 Wójta Gminy Męcinka z dnia 28 listopada 2016r. W sprawie ustalenia
minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących przedmiot własności Gminy Męcinka wykorzystywanych na cele
nierolnicze.
• Zarządzenie nr 3 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Męcinka.
• Zarządzenie nr 4 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do
przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Męcinka.
• Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
2021 r.
• Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 r.
• Zarządzenie nr 7 w sprawie 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 8 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2020 Wójta Gminy Męcinka z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania
zespołu ds. realizacji projektu "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii-zwalczanie komisji kominowej w
Gminie Męcinka"



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


