
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 25 listopada do 28 grudnia 2022r.



PRACE DOTYCZĄCE 

ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

GMINY MĘCINKA 

TERENY INWESTYCYJNE

INWESTORZY 



CYKL SPOTKAŃ, ROZMOWY I USTALENIA 

• Spotkania z przedstawicielami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – prace 

w ramach procesu przygotowawczego dotyczącego inwestycji motoryzacyjnej w obrębie  

Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor- Męcinka.



PODPISANIE MEMORANDUM W SPRAWIE INWESTYCJI MOTORYZACYJNEJ 

W DSAG S3 JAWOR – MĘCINKA

Gmina Męcinka jest stroną porozumienia zawartego pomiędzy inwestorem Mercedes-Benz Group AG, 

Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Polską Agencją Inwestycji 

i Handlu oraz Gminą Jawor.

Dokument wyraża intencję wszystkich stron do współpracy na rzecz rozwoju regionu na wielu obszarach. 

Inwestor motoryzacyjny w 2023 r. rozpocznie budowę dużego zakładu produkującego elektryczne vany na 

terenie Powiatu Jaworskiego.



CYKL SPOTKAŃ, ROZMOWY I USTALENIA 

• Spotkanie z Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie z Wiceministrem Rozwoju 

i Technologii, przedstawicielami Mercedes-Benz AG, przedstawicielami Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Gminy Jawor 

– podczas spotkania omówiono m.in. sprawy dotyczące nieruchomości inwestycyjnych 

znajdujących się na terenie Gminy Męcinka. 



CYKL SPOTKAŃ, ROZMOWY I USTALENIA 

• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego oraz prezesami Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej oraz udział w konferencji prasowej dotyczącej inwestycji 

motoryzacyjnej Mercedes –Benz AG na terenie DSAG S3 Jawor – Męcinka. 

FILM



• Spotkanie z Ministrem Rolnictwa w Warszawie – analiza możliwości 
przeznaczenia gruntów w obrębie Małuszów na tereny inwestycyjne.

• Spotkanie z prezesem firmy Elfeco Gdynia oraz wiceprezesem 
i pracownikami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie 
powstania na terenie Gminy Męcinka Sieciowego Klastra Energii.

• Opracowanie projektu uchwały dotyczącej MPZP Gminy Męcinka 
w zakresie terenów inwestycyjnych w zakresie przygotowywanego Klastra 
Energii.

• Podpisanie porozumienia o przystąpieniu Gminy Męcinka do ZIT Legnicko-
Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Urzędzie Miejskim w Legnicy.

CYKL SPOTKAŃ, ROZMOWY I USTALENIA 



PRACE NAD PROJEKTEM BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2023 r.

1. Identyfikacja i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji celu strategicznego : Tworzenie 

dobrych warunków do zamieszkiwania.

2. Analiza dochodów i wydatków prognozowanych w roku 2023.

3. Planowanie działań w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, usług i programów społecznych.

Projekt budżetu na 2023 r. wynosi 

blisko 65 mln zł. 

Budżet ma charakter proinwestycyjny: 

60 % jego wartości przeznaczono na 

wydatki inwestycyjne. 

Będzie to dotychczas największy budżet 

w historii Gminy Męcinka. 



INWESTYCJE 

PRZYGOTOWYWANE



INWESTYCJE

• Budowa nowego ośrodka zdrowia w Nowej Męcince – przekazanie placu budowy.

• Inwestycja drogowa w Męcince (przebudowa drogi, budowa chodników, przejść dla pieszych i kanalizacji deszczowej, 

wymiana sieci wodociągowej) i Nowej Męcince (przebudowa drogi, odbudowa rowów i przepustów, budowa 

chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia ulicznego) – zakończono realizację inwestycji.

• Budowa świetlicy wiejskiej w Myślinowie wraz z zagospodarowaniem terenu – trwa realizacji inwestycji.

• Budowa świetlicy wiejskiej w Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – trwa realizacja inwestycji.

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

terenu – trwa realizacja inwestycji.

• Budowa kompleksu sportowego w Chełmcu – zakończono realizację inwestycji.

• Termomodernizacja budynków szkoły i przedszkola w Męcince – trwa realizacja inwestycji.

• Przebudowa drogi Męcinka – Słup – trwa procedura administracyjna regulująca własność działek.

• Budowa placów zabaw w Słupie, Sichowie, Piotrowicach – przy szkole, Piotrowicach Osiedle, Przybyłowicach –

przy przedszkolu – zakończono prace odbiorowe.

• Przebudowa boiska w Sichowie – trwa procedura oceny wniosku o dotację złożonego do Rządowego Programu 

„Sportowa Polska”.



• Przebudowa drogi gminnej Męcinka – Nowa Męcinka



INWESTYCJE

___________________________________________

• Termomodernizacja budynków szkolnych w Męcince





Gminne Centrum Zdrowia – przekazano plac budowy.



Świetlica w Piotrowicach – prace budowlane

_____________________________________________________



Świetlica w Myślinowie – prace budowlane

____________________________________



Świetlica w Pomocnem, Muchowie, Stanisławowie i Kondratowie – rozpoczęto 
realizację inwestycji w Kondratowie i Muchowie. Trwają przygotowania do 
rozpoczęcia prac budowlanych w Pomocnem i Stanisławowie. 

____________________________________

KondratówMuchów



Kompleks sportowy w Chełmcu – zakończono realizację inwestycji

____________________________________

Inwestycja obejmowała: modernizację płyty boiska, budowę boiska treningowego, budowę 

boiska do piłki plażowej, budowę trybun oraz wiat dla zawodników rezerwowych, 

wykonanie nawodnienia boiska i ogrodzenia terenu, budowę drogi dojazdowej do 

kompleksu.

FILM



• Realizacja prac gospodarczych na terenie Gminy Męcinka –
zgłoszone sprawy przez Mieszkańców podczas zebrań 
wiejskich.

• Realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego 
i obywatelskiego.



PROGRAMY SPOŁECZNE
___________________

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM



KOORDYNACJA PRACY GOPS W MĘCINCE W ZAKRESIE

• Projektu dla seniorów – opaski bezpieczeństwa – 319 seniorów. 
Prowadzony jest monitoring funkcjonowania opasek.

• Obsługi dodatku węglowego: 1055 wniosków.

• Obsługi wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego: 535 wniosków.



SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ MĘCINKA

NA PODSTAWIE USTAWY O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO 
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH



GMINNA AKCJA MIKOŁAJKOWA DLA DZIECI 
ZAMIESZKUJĄCYCH W GMINIE MĘCINKA

• Przekazano ok. 1000 szt. paczek.





ORGANIZACJA SPOTKANIA ŚWIĄTECZNEGO MIESZKAŃCÓW

• Koncert Kolęd w Męcince 

• Spotkanie Bożonarodzeniowe na placu przed świetlicą

• Stoiska jarmarkowe

W ramach organizacji wydarzenia podjęto współpracę z KOWR Wrocław, który udzielił 

Gminie Męcinka dofinansowania w wysokości 15 tys. zł. 







Przygotowywane jest wydarzenie 

KOLĘDOWANIE NA LUDOWO 

22 stycznia 2023 r. w Męcince, godz. 16.00, sala 
widowiskowa



OPRACOWANIE KALENDARZA GMINNEGO 



• Organizacja konsultacji społecznych w Chełmcu w celu poznania opinii 
mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenu publicznego w tym 
sołectwie z inicjatywy komitetu społecznego Mieszkańców.

• Spotkanie z PKS Wołów oraz PKS Kamienna Góra na temat organizacji 
przewozów szkolnych na terenie gminy.

• Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jawor Piotrem Wierzbickim.
• Spotkanie z Komendantem Policji w Jaworze Arturem Bujakiem oraz 

Zastępcą Komendanta Sylwestrem Rudźcem.
• Spotkanie z proboszczami Parafii w Męcince, Słupie i Małuszowie w sprawie 

dofinansowania zabytkowych kościołów.
• Spotkania z przedstawicielami wykonawców realizowanych obecnie 

inwestycji na terenie Gminy Męcinka: Max Bud, Art-bud, Firma budowlana 
R. Szlachcikowski.

INNE DZIAŁANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA GMINĄ



• Spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy w Męcince oraz pracownikami 

warsztatu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

• Spotkanie z druhami OSP Małuszów z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

• Spotkanie ze społecznością Stowarzyszenia „Azyl” w Jaworze z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia. 



• Spotkania z sołtysami i radnymi w sprawach poszczególnych sołectw.

• Spotkania z mieszkańcami Gminy Męcinka w sprawach indywidualnych.

• Udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Męcinka – prace nad 

budżetem.



SPOTKANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH 
Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 5

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 9

- awarie sieci kanalizacyjnej: 8

Kanalizacja ciśnieniowa Sichów i Sichówek: 14 wyjazdów.



Sprzedano: 
W dniu 27.12.2022r. dokonano zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem komunalnym 
w Kondratowie nr 78 na rzecz najemcy. Sprzedaż z bonifikatą , za cenę 24 000,00 zł

Ogłoszono przetargi publiczne dotyczące sprzedaży:

1) W dniu 25.11.2022r. ogłoszono II przetarg na zbycie działek 9, 929/4, 929/5 i 929/6
o łącznej powierzchni 9,4741ha: cena wywoławcza: 3 000 000,00 zł. Do ceny sprzedaży
zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%. Przetarg na zbycie w/w nieruchomości
odbędzie się 30 stycznia 2023r. ,

2) W dniu 15.12.2022r.ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości
o numerze geodezyjnym 7/3, o powierzchni 0,2347 ha w Małuszowie : cena wywoławcza:
155000,00 zł, Do ceny zbycia doliczony zostanie podatek VAT 23%. Przetarg na zbycie
w/w nieruchomości odbędzie się 17 stycznia 2023r.

Przygotowano do sprzedaży:
• TEREN DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 612/1 W MĘCINCE ( PO PONOWIENIU WYCENY) -

PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA
• TEREN DZIAŁKI NR 489/2 O POW. 0,0562ha W PIOTROWICACH ( zgłoszono zainteresowanie 

nabyciem)

Nieruchomości



ORGANIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 

Z PRZYJĘCIEM UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

• Prowadzenie procedur nadawania numerów PESEL dla uchodźców.

• Dokonywanie raportów w systemach rządowych.

• Organizacja opieki społecznej uchodźców.

• Koordynacja zakwaterowywania uchodźców w nieruchomościach prywatnych.

• Organizacja edukacji dla dzieci w wieku szkolnym.

• Współpraca z organizacjami i podmiotami gminnymi: Wojewoda Dolnośląski, GOPS 
Męcinka, szkoły w Męcince i Piotrowicach, 

Do dnia 28.12.2022 r. kwota wypłaconych środków finansowych – wsparcie osób fizycznych, które 

przyjęły do swoich nieruchomości uchodźców z Ukrainy wynosi: 638 600 zł. Złożono 129 wniosków 

przez mieszkańców Gminy Męcinka, u których zamieszkują uchodźcy. 



Trwają procedury planistyczne:

• Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenów k. zbiornika wodnego Słup (I zmiana - likwidacja elektrowni wiatrowych).

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

• Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – teren 
przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Chroślicami a Męcinką na cele fotowoltaiki.

• Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – tereny 
produkcyjne w obrębie Słup (zmiana parametrów).

• Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie tworzenia 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe (trwają procedury oraz 
przygotowanie nowych przystąpień do zmian). 

Zagospodarowanie przestrzenne 



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 71 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Chełmiec.

• Zarządzenie nr 72 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy obrocie paliwem stałym na

potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym

Zarządzenie nr 72/2022 paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

• Zarządzenie nr 73 w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania

zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Męcinka.

• Zarządzenie nr 74 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegających się o awans

na stopień nauczyciela mianowanego.

• Zarządzenie nr 75 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Gminy Męcinka w drodze

bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu.

• Zarządzenie nr 76 w sprawie zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków bankowych na 2022 r.

• Zarządzenie nr 77 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego za pranie

odzieży roboczej dla pracowników.

• Zarządzenie nr 78 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka
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