
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 29 września do 26 października 2022r.



Zgłoszenie problemu dodatku węglowego dla osób zamieszkujących pod 

jednym adresem bezpośrednio do Departamentu Elektroenergetyki 

i Gazu Ministerstwa Klimatu.

Rozmowy z Dyrektorem 

Departamentu –

omówienie problemu.



INWESTYCJE 

PRZYGOTOWYWANE



INWESTYCJE

• Budowa nowego ośrodka zdrowia w Nowej Męcince – realizacja inwestycji w formie „zaprojektuj i wybuduj”

• 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) – trwa realizacja 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 – trwa realizacja inwestycji.

• Termomodernizacja budynków szkoły i przedszkola w Męcince – podpisano umowę z wykonawcą 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 – trwa realizacja inwestycji.

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

„Sportowa Polska”.. 



INWESTYCJE

• Przebudowa drogi gminnej Męcinka – Nowa Męcinka



Gminne Centrum Zdrowia – realizacja inwestycji w formie zaprojektuj i wybuduj –
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, przygotowano rozpoczęcie prac 
budowlanych.



Świetlica w Piotrowicach – prace budowlane

_____________________________________________________



Świetlica w Myślinowie – prace budowlane

____________________________________



Świetlica w Pomocnem, Muchowie, Stanisławowie i Kondratowie - projekty

____________________________________



Kompleks sportowy w Chełmcu – trwa realizacja inwestycji

____________________________________

Inwestycja obejmuje: 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.



Rekultywacja wysypiska w Muchowie
__________________________________________



Powiatowa inwestycja drogowa w Słupie

_________________________________________________

Przebudowana zostanie konstrukcja drogi, w tym podbudowa 

i nawierzchnia. Odcinkowo wykonane zostaną także chodniki, 

ścieżka rowerowa oraz kanalizacja deszczowa. Rozpoczęcie 

prac budowlanych zaplanowano na wiosnę 2023 r. Wartość 

zadania wynosi 5,2 mln zł. Na inwestycję samorząd Powiatu 

Jaworskiego pozyskał dotację z budżetu państwa w wysokości 

3,8 mln zł. Natomiast 1,4 mln zł pochodzi z budżetu Powiatu 

Jaworskiego. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano 

na październik 2023 r.” 



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

____________________________________



Prace gospodarcze na cmentarzach komunalnych



Zakup samochodu na potrzeby grupy 
komunalnej Urzędu Gminy Męcinka.



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

• Realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego 
i obywatelskiego.



Realizacja projektu z programu rządowego Cyfrowa Gmina – zakup serwera 
z oprogramowaniem na potrzeby obsługi informatycznej Urzędu Gminy 
w Męcince.

_______________________________________________________

Dotacja w kwocie 100 000 zł. 

Koszt inwestycji 140 000 zł

Trwa realizacja prac.



PROGRAMY SPOŁECZNE
___________________



Organizacja działań na rzecz 
seniorów w Gminie Męcinka



Organizacja koncertu dla seniorów w ramach gminnej akcji 

społecznej „Jesień seniorów”



Organizacja warsztatów cukierniczych – wypiekanie i zdobienie 
świąteczne pierników



• Koordynowana jest inwestycja budowy Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince.

• Uruchomiono punkt lekarski w Pomocnem.

• Zatrudniono dodatkowo dwóch lekarzy: pediatrę Jana Woydyllo i lek. rodz. Małgorzatę 

Szmerło-Białą.

• Zatrudniono drugiego stomatologa lek. Aleksandrę Zając- Łucką.

• Nawiązano umowę z lek. Endokrynologiem.

• Zatrudniono pielęgniarkę – szczepienia dzieci.

• Przygotowywany jest gabinet kardiologiczny: zatrudniona została pielęgniarka 

kardiologiczna, dokonano wstępnych uzgodnień z lekarzem kardiologiem, zakupiono 

program do wykonywania USG, trwa rozeznanie rynku na sprzęt diagnostyczny.

• Zorganizowano akcje profilaktyczne.

• Przywrócono badania RTG w JCM Medicus w Jaworze.

• Pozyskano szczepionki przeciwko COVID 19. 

• Złożono zamówienie na szczepionki przeciwko grypie.

• Zamówiono urządzenie do badań noworodków (w zakresie żółtaczki) dla położnej GOZ 

Piotrowice – trwa realizacja zamówienia.

• Trwa wdrażanie systemu e-pacjent.

• Przygotowywany jest remont ośrodka w Piotrowicach w zakresie dostosowania do osób 

niepełnosprawnych.

GMINNA SŁUŻBA ZDROWIA

___________________________________



GMINNY OŚRODEK ZDROWIA 

– LEKARZE PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ



GMINNY OŚRODEK ZDROWIA - SPECJALISTYKA



AKCJE PROFILAKTYCZNE



KOORDYNACJA PRACY GOPS W MĘCINCE W ZAKRESIE

• Projektu dla seniorów – opaski bezpieczeństwa – 319 seniorów złożyło wniosek 
na opaskę bezpieczeństwa. Wszystkie osoby otrzymały urządzenia.

• Obsługi dodatku węglowego.



• PRZEKAZANIE PREZENTU - ZABAWEK 

DLA PRZEDSZKOLAKÓW W PRZYBYŁOWICACH 

Z OKAZJI I URODZIN PRZEDSZKOLA



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 34 wnioski.

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.



Gmina Męcinka w okresie sprawozdawczym otrzymała opinię biegłego przesłaną przez 
Komendę Powiatową Policji w Jaworze, która została przekazana WIOŚ we Wrocławiu i RDOŚ 
we Wrocławiu.

Obecnie Wójt Gminy Męcinka oczekuje na informację od organów publicznych w przedmiotowej 
sprawie.

PROBLEM ODPADÓW – PORZUCONYCH NA PRYWATNYM TERENIE 
W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW



• Spotkanie z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek.

• Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim.

• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego Anetą Kucharzyk.

• Spotkanie ze Starostą Powiatu Legnickiego Adamem Babuśką. 

• Spotkanie z Prezesem i Wiceprezesem Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej.

• Spotkanie ze społecznością lokalną Pomocnego podczas 

zebrania wiejskiego.

• Organizacja wyborów uzupełniających do rad sołeckich 

w Męcince i Słupie.

• Spotkanie z prezesem PKS Kamienna Góra.

• Spotkanie z druhami OSP podczas ćwiczeń strażackich.

• Udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Męcinka.

• Spotkania z sołtysami i radnymi w sprawach poszczególnych 

sołectw.

• Spotkania z mieszkańcami Gminy Męcinka w sprawach 

indywidualnych.



Udział w uroczystym wręczeniu dotacji z budżetu państwa dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych OSP Męcinka i OSP Małuszów



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 3

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 9

- awarie sieci kanalizacyjnej: 7

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w tym kanalizacja ciśnieniowa 

Sichów i Sichówek): 12 wyjazdów.



Sprzedano: 
• DZIAŁKĘ ROLNĄ nr 184/11 o. Kondratów w trybie przetargowy

• DZIAŁKĘ 184/39 o. Męcinka na poprawę zagospodarowania

Ogłoszono przetargi publiczne dotyczące sprzedaży:
• VIII PRZETARG NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ W 

MUCHOWIE ( BYŁA ŚWIETLICA),

• II PRZETARG NA ZBYCIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 42/7 O. MĘCINKA,

• III PRZETARG NA ZBYCIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 42/12 O. MĘCINKA,

• III PRZETARG NA ZBYCIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 42/18 O. MĘCINKA

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, 

Obecnie na terenie Gminy Męcinka przebywa 48 osób (zgłoszonych do Urzędu Gminy w Męcince). 

Do dnia 26.09.2022 r. kwota wypłaconych środków finansowych – wsparcie osób fizycznych, które 

przyjęły do swoich nieruchomości uchodźców z Ukrainy wynosi: 502 424 zł. Złożono 111 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. 

• 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 59 w sprawie wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej Sołectwa Męcinka.

• Zarządzenie nr 60 w sprawie wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej Sołectwa Słup.

• Zarządzenie nr 61 w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych.

• Zarządzenie nr 62 w sprawie zwrotu wysokości środków finansowych przeznaczonych na zakup okularów

lub korekcyjnych szkieł kontaktowych (soczewek) dla pracowników.

• Zarządzenie nr 63 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych

w Urzędzie Gminy Męcinka.



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


