
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 30 stycznia do 24 lutego 2022 r.



POZYSKANE DOTACJE

• 2 000 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 

przebudowę drogi Męcinka-Słup.

• 314 500 zł z Rządowego Programu Polska Cyfrowa na zakup 

laptopów dla dzieci i młodzieży z rodzin popegeerowskich.

• 125 000 zł z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego 

na budowę chodnika i zatoki autobusowej w Małuszowie. 

• 100 000 zł z budżetu państwa Program Polska Cyfrowa – na 

zakup sprzętu serwerowego do Urzędu Gminy w Męcince.



W GMINIE MĘCINKA PRZYGOTOWYWANE 

SĄ OBECNIE INWESTYCJE

O WARTOŚCI 

42 MLN ZŁ

OKRES REALIZACJI 2022-2024 



INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE

• Budowa nowego ośrodka zdrowia w Nowej Męcince – trwa procedura wyłaniania wykonawcy inwestycji w formie 

„zaprojektuj i wybuduj”.

• Budowa świetlicy wiejskiej w Myślinowie wraz z zagospodarowaniem terenu – podpisano umowę z wykonawcą, 

przekazano plac budowy, trwa realizacji inwestycji.

• Budowa świetlicy wiejskiej w Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – trwa procedura wyłaniania 

wykonawcy inwestycji, podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania terenu (odrębne postępowanie).

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

terenu – przygotowywany jest projekt budowlany.

• Budowa kompleksu sportowego w Chełmcu – trwa zmiana projektu w zakresie oświetlenia kompleksu.

• Termomodernizacja budynków szkoły i przedszkola w Męcince – trwa procedura wyłaniania wykonawcy projektu, 

podpisano umowę na dotację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 14.01.2022r.

• Zagospodarowanie terenu przy centrum usług w Męcince – ogłoszono II przetarg publiczny.

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

dotację na wykonanie inwestycji.

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

przy przedszkolu – trwa realizacja projektów. 

INWESTYCJE GMINNE



REALIACJA INWESTYCJI

• Przebudowa drogi gminnej Męcinka – Nowa Męcinka



Gminne Centrum Zdrowia - projekt

____________________________________



Świetlica w Piotrowicach - projekt

_____________________________________________________



Świetlica w Myślinowie - projekt

____________________________________



Świetlica w Pomocnem - projekt

____________________________________



Świetlica w Muchowie - projekt

____________________________________



Świetlica w Kondratowie - projekt

____________________________________



Świetlica w Stanisławowie - projekt

____________________________________



Kompleks sportowy w Chełmcu - projekt

____________________________________



Zagospodarowanie terenu przy centrum usług w Męcince

Utworzenie miejsc postojowych oraz ciągów pieszych i drogi wewnętrznej na terenie 
przy Urzędzie Gminy w Męcince, bibliotece, banku i poczcie – prace projektowe.

____________________________________



Prace projektowe - budowa placów zabaw w Słupie, Sichowie, Piotrowicach –
przy szkole, Piotrowicach Osiedle, Przybyłowicach – przy przedszkolu.

____________________________________



• Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Słup oraz zbiornika wodnego - trwają procedury 

administracyjne w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w sprawie uregulowania 

własności działek powiatowych.

Inwestycje przygotowywane

• Droga w kierunku Słupa i zbiornika wodnego została przez Gminę Męcinka przejęta 

od Powiatu Jaworskiego w celu pozyskania dotacji i wykonania jej przebudowy.

• Na wykonanie inwestycji Gmina Męcinka pozyskała dotację z budżetu państwa 

w wysokości 2 000 000 zł. 

• Okazało się, że przekazane na rzecz gminy działki drogowe od wielu lat nie miały 

uregulowanej sprawy własnościowej w Starostwie Powiatowym w Jaworze. 

• Obecnie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu toczą się procedury 

związane z uporządkowaniem spraw własnościowych działek. 

• W celu zapobiegnięcia utraty pozyskanych przez Gminę 2 000 000 zł zdecydowano 

o przekierowaniu dotacji na inne zadania inwestycyjne na terenie gminy tj. świetlicę 

w Słupie oraz  realizowaną obecnie przebudowę drogi w Męcince. 



• Świetlica wiejska w Słupie – analiza zasadności remontu istniejącego budynku 
oraz koncepcja budowy nowego obiektu.

Inwestycje przygotowywane



• Budowa chodnika przy przystanku przy drodze wojewódzkiej w Małuszowie -
porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w sprawie realizacji inwestycji. 
Przygotowano projekt budowlany.

Inwestycje przygotowywane



INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI WE WSPÓŁPRACY 

Z POWIATEM JAWORSKIM

• Przebudowa drogi powiatowej w Słupie – przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

• Przebudowa drogi powiatowej w górnej części Męcinki i k. piekarni – przygotowywany jest projekt.

• Przebudowa drogi powiatowej Piotrowice – Męcinka – przygotowywany jest projekt.

• Przebudowa drogi powiatowej Pomocne – Kondratów – przygotowywany jest Program 

Funkcjonalno-Użytkowy.



• Budowa posterunku Policji w Męcince – inwestycja przygotowywana we 
współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.



• Uruchomienie rekrutacji do gminnych przedszkoli w Męcince, 
Piotrowicach, Pomocnem i Przybyłowicach.

FILM



Prace nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2022 – 2031

Zespół roboczy: Wójt Gminy Męcinka, Zastępca Wójta Gminy Męcinka, Kierownik 
i pracownicy GOPS, dyrektorzy szkół, pedagog szkolny, psycholodzy Gminnej 
Poradni Rodzinnej.
Zakres prac: Identyfikacja problemów i potrzeb, analiza przyczynowo-skutkowa
problemów, analiza potencjału społecznego, określenie kierunków działań. 



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 128 wniosków, z projektu sfinansowanych zostało pierwszych 121.

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

15. Obecnie trwa rozliczanie projektów grantobiorców.



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 22 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.



Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych na realizację 
zadania publicznego z zakresu sportu.

Podpisano umowy na dofinansowanie działalności:

KS Męcinka

KS Bazalt Piotrowice

LKS Chełmiec

KS Platan Sichów

Gminna Akademia Piłkarska w Męcince

Gminny Klub Żeglarski „Cysterska Brać”

KS Active Uran



DZIAŁANIA SPOŁECZNE

_________________________________________

✓Współorganizacja gminnego sztabu Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.

✓Realizacja programu rządowego „Polska Cyfrowa” w zakresie 

prowadzenia naboru wniosków na otrzymanie laptopów przez 

dzieci pochodzących z rodzin popegeerowskich – w Gminie 

Męcinka złożono 157 wniosków (po weryfikacji 

zakwalifikowanych zostało 127 wniosków).



GMINNY SZTAB 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

• ZEBRANA KWOTA 54 031,78 zł



EPIDEMIA COVID-19



Liczba wykonanych szczepień 

przeciwko COVID 19 

w Gminnym Ośrodku Zdrowia 

7 359 (I, II i III dawki).

STAN ZASZCZEPIENIA W 

GMINIE PIERWSZĄ DAWKĄ 

WYNOSI 52,6 % (dane na dzień 

23.02.2022).

Funkcjonuje bezpłatny transport do 

ośrodków zdrowia na terenie Gminy 

Męcinka.



Z bezpłatnych badań 

pocovidowych w Gminie 

Męcinka skorzystało 253 osób

(stan na 23.02.2022 r.).



• Spotkanie z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek.

• Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim.

• Spotkanie z Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotrem Karwanem.

• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego Anetą Kucharzyk.

• Spotkanie z Radnym Powiatu Jaworskiego Sylwestrem Rudźcem.

Spotkania dotyczyły planów rozwoju Gminy Męcinka oraz aktualnych problemów 
społecznych mieszkańców.



• Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Jaworze w sprawie bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

• Spotkania z dyrektorami szkół w sprawach funkcjonowania szkół.

• Spotkanie z kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w sprawie funkcjonowania gminnej 
służby zdrowia.

• Spotkanie z prezes Gminnej Akademii Piłkarskiej oraz KS Bazalt Piotrowice w sprawie 
planów rozwojowych klubów.

• Spotkanie z Komendantem Gminnym OSP w sprawie budowy cyfrowego systemu 
łączności jednostek OSP na terenie Gminy Męcinka. 

• Spotkanie z prezesem firmy Elfeko S.A. w sprawie omówienia koncepcji przygotowania 
Klastra Energetycznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

• Spotkania z radnymi i sołtysami w sprawach gminy.

• Spotkania z mieszkańcami w sprawach indywidualnych. 



Silne wiatry – akcje strażaków OSP



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 4

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 7

- awarie sieci kanalizacyjnej: 5

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w tym kanalizacja ciśnieniowa 

Sichów i Sichówek): 9 wyjazdów.



Przygotowano do sprzedaży:

• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność 

mieszkalno /usługową,

• działkę budowlaną w Nowej Męcince, 

• przygotowano do zbycia działkę pod linią energetyczną w Nowej 

Męcince – postępowania są w toku,

• udział w nieruchomości w Muchowie (była świetlica),

• trzy działki budowlane w Męcince k. piekarni

Nieruchomości



• Oferta sprzedaży budynku po byłym ośrodku zdrowia w Męcince



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
– przygotowano do uchwalenia).

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

• Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie tworzenia 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe.

Zagospodarowanie przestrzenne 





PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZBROJNĄ NA UKRAINIE ORAZ ZAGROŻENIAMI 
W CYBERPRZESTRZENI

• Udział w posiedzeniu powiatowego sztabu zarządzania kryzysowego.

• Dokonywanie raportów w systemach rządowych.

• Analiza zasobów infrastrukturalnych w celu przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

Kilkadziesiąt osób z Ukrainy – tyle na obecną chwilę gotowa jest

przyjąć Gmina Męcinka, dając schronienie w trzech lokalach

o standardzie mieszkalnym oraz w części świetlic wiejskich.

Podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

dokonana została analiza gminnych zasobów lokalowych.

Osobom z Ukrainy Gmina Męcinka jest gotowa udzielić pomocy 

medycznej i żywnościowej. 

O gotowości Gminy Męcinka poinformowany został Wojewoda

Dolnośląski.



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 6 Plan finansowy na 2022 r. – środki RFIL

• Zarządzenie nr 7 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Męcinka

• Zarządzenie nr 8 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

• Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania komisji przetargowej na najem pomieszczenia w miejscowości Słup w budynku nr 55A stanowiącego własność
GminyMęcinka

• Zarządzenie nr 10 w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie GminyMęcinka w 2022 r.

• Zarządzenie nr 11 zmieniające zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Męcinka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia opłat za wynajem
świetlic wiejskich stanowiącychmienie gminyMęcinka

• Zarządzenie nr 12 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w GminieMęcinka w 2022 r.

• Zarządzenie nr 13 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność GminyMęcinka (dz. 579/1 o.Męcinka)

• Zarządzenie nr 14 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność GminyMęcinka (dz. 218/1 o. Kondratów)



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


