
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 31 sierpnia do 30 września 2021 r.



• 3 509 333,61 zł projekt unijny RPO WD na termomodernizację 
budynków szkoły i przedszkola w Męcince. 

• 247 505  zł z Programu Rządowego „Sportowa Polska” na 
utworzenie kompleksu sportowego w Chełmcu.

• 681 375 zł projekt unijny RPO WD na modernizację Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach i punktów lekarskich –
projekt GOZ.

POZYSKANE DOTACJE

____________________________________

4,5 miliona zł



• Wnioski złożone do Programu Polski Ład:

1. Budowa nowego ośrodka zdrowia – wnioskowana kwota dotacji 8 500 000 zł.

2. Budowa świetlic wiejskich w Pomocnem, Muchowie, Kondratowie i 

Stanisławowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu –

wnioskowana kwota dotacji  4 500 000 zł.

3. Przebudowa dróg powiatowych w Pomocnem i Kondratowie – wnioskowana 

kwota dotacji  11 400 000 zł. 

• Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Przebudowa drogi gminnej Męcinka – Słup – wnioskowana kwota dotacji 

2 000 000 zł

WNIOSKI OCZEKUJĄCE NA DOFINANSOWANIE, ZŁOŻONE 

W POPRZEDNICH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH:

___________________________________________________________________



REALIZACJA INWESTYCJI



Remont świetlicy w Przybyłowicach

Inwestycje zrealizowane

Uroczyste otwarcie i spotkanie 

z mieszkańcami.



Budowa placów zabaw w Męcince, Małuszowie, Chroślicach, 
Chełmcu

Inwestycje realizowane



Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach

Inwestycje realizowane

Podpisanie umowy na 

realizację inwestycji.



Poprawa nawierzchni drogi kalwaryjskiej w Męcince
________________________________________________



INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE

• Przebudowa drogi gminnej 

w Męcince i Nowej 

Męcince – ogłoszono 

przetarg publiczny.

Zakres: Wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej i poboczy, chodników, przejść dla pieszych, 

oświetlenia ulicznego, wymiana części sieci wodociągowej, przebudowa przepustów, budowa 

kanalizacji deszczowej, montaż wyświetlacza prędkości.



Budowa świetlic wiejskich w Piotrowicach i Myślinowie – dokumentacje 
projektowe i adaptacyjne 

_________________________________________________



Budowa miejsc postojowych w Małuszowie

Inwestycje przygotowywane



Budowa chodnika przy przystanku przy 

drodze wojewódzkiej w Małuszowie.

Porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg 

i Kolei w sprawie realizacji inwestycji.

Przygotowywany jest projekt budowlany.

Stan obecny

Inwestycje przygotowywane



Remont świetlicy wiejskiej 
w Męcince – I etap

Trwają prace związane z przygotowaniem 

zamówienia publicznego.

Inwestycje przygotowywane

Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Słup

oraz zbiornika wodnego.



Przeglądy świetlic wiejskich na terenie Gminy Męcinka.

_______________________________________



Prace nad PROGRAMEM BUDOWY ŚWIETLIC WIEJSKICH 

W GMINIE MĘCINKA ORAZ ICH AKTYWIZACJI

____________________________________________________________________



Monitoring przebiegu prac budowlanych na drodze powiatowej

w Piotrowicach. Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego.

_______________________________________________________



• Wnioskowanie do 
Starostwa Powiatowego w 
Jaworze o konieczność 
realizacji inwestycji oraz 
bieżących spraw 
związanych                         z 
utrzymaniem czystości, 
porządku i poprawy 
bezpieczeństwa.

• Spotkanie ze Starostą 
Powiatu Jaworskiego.



• Wnioskowanie do Starostwa 
Powiatowego w Jaworze o konieczność 
zabezpieczenia komunikacji publicznej 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych.



Prace nad rozwiązaniem problemu transportu kruszyw z kopalni drogami 
publicznymi przebiegającymi przez miejscowość Chroślice oraz przy 
miejscowości Słup.

Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego oraz Prezesem Kopalni Bartnica.

______________________________________________________



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 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.

13. Wykonanie oceny merytorycznej  wniosków.

14. Obecnie trwa rozliczanie projektów grantobiorców.

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



FUNKCJONOWANIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO 

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy Męcinka zrealizował 

80 konsultacji. Złożonych zostało 8 wniosków o dofinansowanie.

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.



Realizacja przez Gminę Męcinka 
projektu wspomagającego 
mieszkańców w usuwaniu azbestu.

Realizacja projektu mającego na celu 
poprawę stanu środowiska naturalnego.

Dzięki podjętym działaniom usuniętych 
i zutylizowanych zostanie ok. 60 ton 
szkodliwego surowca.

Obecnie trwają prace w terenie. 



Monitorowanie postępu prac budowy 

remizy OSP Małuszów wykonywanej przez 

członków tej jednostki.

Inwestycja realizowana jest na działce 

gminnej Gminy Męcinka oraz przy 

współudziale środków pochodzących z 

budżetu Gminy Męcinka.



Zajęcia i warsztaty wyjazdowe 
dla seniorów z Gminy Męcinka. 

Realizatorem zadania jest GOPS w Męcince. 



Organizacja spotkań z mieszkańcami Gminy 

Męcinka oraz przygotowanie oferty usług 

publicznych związanych ze szczepieniami 

przeciwko COVID 19, badaniami 

profilaktycznymi, spisem powszechnym, 

pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji na 

wymianę pieców, okien, remontów dachów.



Liczba wykonanych szczepień 

przeciwko COVID 19 

w Gminnym Ośrodku Zdrowia 

5 699 (I i II dawki).

STAN ZASZCZEPIENIA W 

GMINIE PIERWSZĄ DAWKĄ 

WYNOSI 45, 86 % (dane z dnia 

20.09.2021).

Funkcjonuje bezpłatny transport do 

ośrodków zdrowia na terenie Gminy 

Męcinka.



Prowadzenie gminnej akcji szczepień przeciwko Covid 19

______________________________________________

Zaszczepionych zostało 

35 osób.



Z bezpłatnych badań 

pocovidowych w Gminie 

Męcinka skorzystało 222 osób

(stan na 29.09.2021r.).



Współorganizacja spotkania 

plenerowego dla właścicieli psów 

w zakresie zasad bezpieczeństwa, 

w tym nauki posłuszeństwa.



Nawiązanie współpracy ze Społecznym Ogniskiem 
Muzycznym działającym przy Jaworskim 
Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury w celu budowy 
oferty edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Męcinka. 

Spotkanie z Dyrektor Janiną Duszeńko.



Spotkanie z uczniami i pedagogami szkoły w Piotrowicach podczas 
uroczystego ślubowania pierwszoklasistów.

________________________________________________________________



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 4

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 9

- awarie sieci kanalizacyjnej: 5

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków: 

17 wyjazdów.



• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego w sprawie potrzeb inwestycyjnych Gminy 

Męcinka.

• Udział w posiedzeniach Spółki Sanikom w Lubawce w sprawach funkcjonowania 

przedsiębiorstwa oraz gospodarki odpadami w gminach.

• Spotkanie z Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie utrzymania dróg 

powiatowych na terenie Gminy Męcinka oraz awarii sieci wodociągowej znajdującej się 

pod ścieżką rowerową Jawor – Myślibórz. 

• Spotkania z Proboszczami Parafii w Słupie i Męcince w sprawie planów inwestycyjnych 

Parafii związanymi z remontem kościołów.

• Spotkanie z psychologiem zatrudnionym w szkołach oraz Gminnej Poradni Rodzinnej w 

Piotrowicach w celu omówienia dalszej współpracy na rzecz uczniów i mieszkańców. 

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkania z mieszkańcami podczas dożynek sołeckich w Chełmcu, Kondratowie, Sichowie, 

Męcince.

• Udział w zebraniach wiejskich w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego i 

obywatelskiego w Słupie, Sichowie, Sichówku, Piotrowicach, Chełmcu, Piotrowicach – Osiedlu, 

Muchowie, Chroślicach, Męcince, Stanisławowie i Małuszowie. 

• Spotkanie ze strażakami OSP Pomocne podczas zebrania sprawozdawczego.

• Spotkanie z przedstawicielami Gminnej Akademii Piłkarskiej w Męcince oraz KS Bazalt 

Piotrowice w sprawie współpracy na rzecz rozwoju sportu w gminie. 

• Spotkania z sołtysami i radnymi Gminy Męcinka w sprawach potrzeb mieszkańców i planów 

inwestycyjnych.

• Spotkania z mieszkańcami gminy w sprawach indywidualnych. 

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Dokonano sprzedaży:
Działkę budowlaną w Pomocnem

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

mieszkalno /usługową – ogłoszono VI przetarg,
• działki budowlane w Nowej Męcince 
• działka budowlana w Piotrowicach – ogłoszono II przetarg
• przygotowano do zbycia działkę drogową w Kondratowie oraz 

działkę pod linią energetyczną w Nowej Męcince.

Przygotowywane są: 
• działka budowlana w Myślinowie,
• działka rolna w Myślinowie,
• udział w nieruchomości w Muchowie (była świetlica),
• działki na powiększenie nieruchomości przyległych w Sichowie, 

Piotrowicach, Kondratowie i Myślinowie.
• wykazano o zamiarze zbycia bezprzetargowego działki w 

Kondratowie, Piotrowicach. Słupie, Sichowie.

Nieruchomości



• Koordynacja i prowadzenie spraw 

związanych ze Spisem Powszechnym.



Wsparcie organizacji 39. Pielgrzymki na Kalwarię w Męcince

_________________________________________

• Remont drogi kalwaryjskiej.

• Prace porządkowe i wyrównanie placu – miejsca pikniku charytatywnego.

• Przygotowanie dokumentacji loterii fantowej oraz druk losów.

• Zakontraktowanie i sfinansowanie koncertu zespołu artystycznego.

• Przygotowanie estrady, stoisk dla wystawców oraz ławek i stołów dla uczestników pielgrzymki.

• Przygotowanie materiałów promocyjnych – plakaty. 

• Zakup koszulek i kurtek promocyjnych dla organizatorów wydarzenia.



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);

• Zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenu obecnie funkcjonującej kopalni Trupień w Kondratowie. 

• 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 51 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Gminy Męcinka w drodze

bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu – Piotrowice dz. 922

• Zarządzenie nr 52 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Gminy Męcinka w drodze

bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu – Kondratów

• Zarządzenie nr 53 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami

krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

• Zarządzenie nr 54 w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych

w Męcince

• Zarządzenie nr 55 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej – dz. Nr 7/3

w Małuszowie, w drodze przetargu ograniczonego

• Zarządzenie nr 56 w sprawie zmiany budżetu gminy Męcinka na 2021 rok

• Zarządzenie nr 57 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „SUDETY-21”

• Zarządzenie nr 58 w sprawie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Gminy Męcinka w drodze

bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu – Słup dz. Nr 308/5

• Zarządzenie nr 59 w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Piotrowice



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


