
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 28 sierpnia do 30 września 2020 r.



ZŁOŻONE WNIOSKI O DOTACJE
• Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę gminnego ośrodka zdrowia oraz 

centrum wsparcia seniora – wnioskowana kwota 7 500 000 zł (100% inwestycji).

• Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi w Męcince i Nowej Męcince 

wraz z przebudową sieci wodociągowej – wnioskowana kwota 7 018 407 zł  (100 % inwestycji).

• Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi w kierunku Słupa –

wnioskowana kwota 3 500 000 zł (100 % inwestycji).

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 %.



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.

W okresie sprawozdawczym od 28.08. do 30.09.2020r.

9. Prowadzenie naboru wniosków .

10. Udzielanie konsultacji indywidualnych. 





Inwestycje zrealizowane

Przygotowywanie biura obsługi 

klienta na parterze Urzędu Gminy w 

Męcince

Cele inwestycji : 

✓ zapewnienie Klientom bezpiecznych 

warunków obsługi – w szczególności 

w okresie pandemii koronawirusa;

✓ ułatwienie osobom starszym i 

niepełnosprawnym załatwiania spraw 

w urzędzie;

✓ podniesienie poziomu obsługi Klienta;

✓ zapewnienie bezpiecznych warunków pracy 

pracownikom urzędu. 



Inwestycje realizowane

Budowa drogi w Męcince



Inwestycje realizowane

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 

w Sichowie



Rozbudowa żłobka w Męcince

Realizacja inwestycji



Wymiana instalacji wodociągowej w Męcince 
przy remizie OSP i świetlicy wiejskiej oraz 
przebudowa sieci w Małuszowie i 
Przybyłowicach.

Inwestycje zrealizowane



Budowa przepustu w Myślinowie

Inwestycje zrealizowane



Remont instalacji centralnego 
ogrzewania w sali gimnastycznej 
szkoły podstawowej w Męcince –
realizatorem inwestycji był Zespół 
Szkół w Męcince.

Inwestycje zrealizowane



Inwestycje przygotowywane

Budowa zatoki autobusowej w Chroślicach wraz z budową chodników przy 

zatoce, przejściami dla pieszych oraz oświetlenia przejść.

Dotychczasowe działania:

1. Przygotowano koncepcję inwestycyjną.

2. Dokonano uzgodnień z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie lokalizacji nowych obiektów w ramach 

inwestycji.

3. Pozyskano dotację z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

4. Dokonano zgłoszenia budowy inwestycji do Wojewody Dolnośląskiego. 

5. W okresie sprawozdawczym:

- wyłoniono inspektora nadzoru,

- trwa procedura wyłaniania wykonawcy.

Stan obecny Plan inwestycji



Inwestycje przygotowywane

Budowa drogi w kierunku Słupa – spotkanie z projektantem w celu omówienia 

potrzeb związanych z inwestycją oraz zakresu projektu

Stan obecny Wstępny plan inwestycji



Usuwanie awarii:

- sieci wodociągowej Jawor – Piotrowice,

- sieci wodociągowej w Męcince, 

- sieci kanalizacyjnej w Małuszowie, Przybyłowicach, Piotrowicach, 
Sichowie i Słupie.



Przygotowano do sprzedaży działki 

budowlane w Nowej Męcince.

Działki posiadają możliwość wpięcia do sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej.

Nieruchomości



Przygotowano do sprzedaży:

• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność mieszkalno /usługową,

• nieruchomość rolna w Męcince – ogłoszono przetarg,

• trzy nieruchomości rolne w Pomocnem – ogłoszono przetarg.

Przygotowywane są: 

• działka budowlana (zabudowa zagrodowa) przy budynku po byłym ośrodku zdrowia w Męcince,

• 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.

NieruchomościSprzedano:

- działkę budowlaną w Słupie za kwotę 40 400 zł netto,

- wyłoniono oferenta na zakup udziału ½ w działce zabudowanej w Pomocnem, kwota 
oferty 18 180 zł.



Trwają procedury planistyczne:

• Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenów k. zbiornika wodnego Słup oraz w okolicy parku zabytkowego w Sichowie.

• Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie tworzenia 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe i rekreacyjne (przy 
zbiorniku Słup). 

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

Zagospodarowanie przestrzenne 



Prace nad projektem budżetu Gminy Męcinka na 2021 rok:

✓Cele priorytetowe: tworzenie dobrych warunków do zamieszkiwania, rozwój 
turystyki i rozwój przedsiębiorczości.

✓Czym się kierujemy: 

- koniecznością realizacji podstawowych potrzeb społecznych,

- koniecznością realizacji inwestycji tworzących warunki do rozwoju gospodarczego 
gminy w celu zabezpieczenia wpływów do budżetu gminy w przyszłych latach. 

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego Sylwestrem Rudźcem

w sprawie omówienia inwestycji powiatowych niezbędnych do wykonania na 

terenie Gminy Męcinka.

Wnioski/ interpelacje zostały przez Radnego złożone podczas Sesji Rady Powiatu Jaworskiego, 

która odbyła się 24 września 2020 r.:

- budowa drogi powiatowej Męcinka – Słup,

- przebudowa drogi powiatowej Męcinka – Bogaczów,

- przebudowa drogi powiatowej Piotrowice – Męcinka (k. szkoły),

- budowa drogi powiatowej w Piotrowicach (pomiędzy drogami wojewódzkimi),

- budowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika w miejscowości Sichówek,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Pomocnem, 

- przebudowa drogi powiatowej w Słupie (odcinek od skrzyżowania z drogą relacji Słup –

Chroślice – Jawor do końca drogi o nawierzchni betonowej biegnącej do zbiornika wodnego 

Słup),

- postulaty mieszkańców Kondratowa, Pomocnego i Sichówka, które zostały zgłoszone podczas 

zebrań wiejskich w sprawie usunięcia zakrzaczeń i zarośli przy drogach w celu poprawy 

bezpieczeństwa i estetyki.



• Spotkanie z Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotrem Karwanem w 

sprawie potrzeb społecznych mieszkańców oraz planów rozwojowych Gminy 

Męcinka.

• Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie bezpieczeństwa na 

terenie Gminy Męcinka.

• Spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w sprawie 

bezpieczeństwa na terenie Gminy Męcinka.

• Spotkanie z dyrekcją szkół w Męcince i Piotrowicach, a także pedagogiem 

szkolnym i psychologiem z Gminnej Poradni Rodzinnej w Piotrowicach w sprawie 

problemów społecznych uczniów Gminy Męcinka.

• Spotkanie z wójtami gmin oraz burmistrzami miast będących udziałowcami w 

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sanikom w sprawie problemów 

związanych z gospodarką odpadami w gminach.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



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

• Spotkanie z organizatorem imprezy motoryzacyjnej Piston Extreme, która odbędzie się 24-25.10.2020 r. na 

terenie byłej żwirowni w Nowej Męcince.

• Spotkanie z dyrekcją, kadrą pedagogiczną i uczniami podczas rozpoczęciu roku szkolnego.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Realizacja projektu dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Męcince i 

Piotrowicach z zakresu nauki pływania. Gmina Męcinka zgłosiła swój udział 

do rządowego programu „Umiem pływać”, w ramach którego pokrywane są 

koszty lekcji z instruktorami oraz dowozów dzieci.

Obecnie w projekcie udział bierze 60 uczniów.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Spotkanie z uczestnikami Gminnej Akademii Piłkarskiej w Męcince, ich 
rodzicami oraz trenerami Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica w celu 
wręczenia zawodnikom nowych strojów sportowych.



Organizacja akcji sprzątania zbiornika wodnego Słup

Partnerami akcji byli: szkoły w Męcince i Piotrowicach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
Służba Ochrony Przyrody, Polski Związek Wędkarstwa.



Realizacja działań w ramach 
Powszechnego Spisu Rolnego.



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

- Męcince,

- Piotrowicach,

- Chełmcu,

- Pomocnem,

- Sichowie,

- Sichówku,

- Piotrowicach Osiedle

- Chroślicach,

- Muchowie,

- Pomocnem,

- Kondratowie,

- Kondratowie,

- Małuszowie,

- Słupie.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Inne działania z zakresu rozwoju społecznego

• Spotkanie z członkami Klubu Sportowego Bazalt 

Piotrowice z okazji jubileuszu 30-lecia.

• Spotkania z mieszkańcami Sichowa, Chełmca, 

Piotrowic, i Męcinki z okazji dożynek sołeckich.

• Spotkanie z Jubilatami Wieloletniego Pożycia 

Małżeńskiego w Kondratowie.

• Sfinansowanie koncertu orkiestry dętej podczas 

Pielgrzymki na Kalwarię w Męcince.



Wsparcie Gminnego Klubu Żeglarskiego 

„Cysterska Brać” w organizacji Regat 

Żeglarskich na zbiorniku wodnym Słup.



Uruchomienie posiłków dla uczniów w 

ramach kuchni szkolnej funkcjonującej w 

Męcince dla szkół i przedszkoli w Męcince i 

Piotrowicach.



Spotkanie z organizatorem imprezy motoryzacyjnej Piston Extreme, która 

odbędzie się 24-25.10.2020 r. na terenie byłej żwirowni w Nowej Męcince.

Wójt Gminy Męcinka objął patronat honorowy nad wydarzeniem.

Gmina Męcinka udostępniła teren w celu przeprowadzenia imprezy przez jej 

organizatorów – Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji.



Zakończenie projektu szkoleniowego z zakresu 
obsługi komputera dla seniorów z Gminy 
Męcinka.

W projekcie udział wzięło 50 seniorów.

Seniorzy otrzymali na własność tablety oraz wzięli 
udział w wycieczce integracyjnej.

Projekt koordynowany był przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Męcince.



Na terenie Gminy Męcinka powstaje nowy budynek 
remizy OSP Małuszów.

Obiekt budowany jest samodzielnie przez członków 
OSP Małuszów ze środków własnych jednostki.

Gmina Męcinka przekazała teren gminny pod 
budowę remizy, wykonała i sfinansowała projekt 
budowlany oraz dopełniła procedury uzyskania 
pozwolenia na budowę.

Dokumentacja została przekazana jednostce wraz   
z cesją decyzji pozwolenia na budowę. 



Na zaproszenie Marszałek Sejmu Elżbiety 

Witek wziąłem udział w konferencji 

zorganizowanej przez Kancelarię Sejmu RP, 

która odbyła się w Zagłębiu Miedziowym w 

Lubinie.



Powiat Jaworski w strefie zagrożonej 
dodatkowymi obostrzeniami z powodu 
epidemii koronawirusa.



Utworzenie dwóch stałych zespołów medycznych            
w ośrodkach zdrowia Gminy Męcinka w celu 
umożliwienia funkcjonowania gminnej służby 
zdrowia w przypadku zakażenia koronawirusem
i konieczności czasowego zamknięcia ośrodków:

I zespół – Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach

II zespół – punkty lekarskie w Męcince i Pomocnem



• Realizacja programu profilaktyki 
zdrowotnej – bezpłatne szczepienie 
przeciwko grypie dla mieszkańców 
Gminy Męcinka będącymi pacjentami 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Piotrowicach oraz punktów lekarskich w 
Męcince i Pomocnem.



Zarządzenia
1. Zarządzenie nr 59 Wójta Gminy Męcinka z dnia 25.08.2020 roku w sprawie powołania komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Rady 

gminy i edukacji  Urzędu Gminy Męcinka.

2. Zarządzenie nr 60 Wójta Gminy Męcinka z dnia 25.08.2020 roku zmieniające zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Męcinka z dnia 11 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Męcinka.

3. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy Męcinka z dnia 28.08.2020 roku w sprawie zmiana do polityki rachunkowości - modernizacja systemów grzewczych w 

gminie Męcinka.

4. Zarządzenie nr 62 Wójta Gminy Męcinka z dnia 08.09.2020 roku w sprawie zmiany stałej komisji  do przeprowadzania oględzin środków trwałych, 

pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz przedmiotów i wyposażenia.

5. Zarządzenie nr 63 Wójta Gminy Męcinka z dnia 08.09.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

6. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Męcinka z dnia 10.09.2020 roku w sprawie przyjęcia  planu działań w celu ochrony zdrowia pracowników i klientów 

Urzędu Gminy w Męcince w warunkach epidemii.

7. Zarządzenie nr 65 Wójta Gminy Męcinka z dnia 18.09.2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków COVID-

19.

8. Zarządzenie nr 66 Wójta Gminy Męcinka z dnia 21.09.2020 roku w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

9. Zarządzenie nr 67 Wójta Gminy Męcinka z dnia 28.09.2020 roku w sprawie w sprawie wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w Muchowie.

10. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Męcinka z dnia 29.09.2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Męcince.

11. Zarządzenie nr 69 Wójta Gminy Męcinka z dnia 29.09.2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

12. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy Męcinka z dnia 29.09.2020 roku w sprawie zbycia nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Nowa Męcinka.



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


