
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 30 września do 10 grudnia 2020 r.



POZYSKANE DOTACJE



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 30.09. do 10.12.2020 r.
9. Prowadzenie naboru wniosków .
10. Udzielanie konsultacji indywidualnych. 
11. Dokonywane oceny formalnej wniosków.
12. Opracowanie dokumentacji przygotowującej ocenę merytoryczną wniosków.



Realizacja projektu „Modernizacja systemów grzewczych i 

odnawialne źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w 

Gminie Męcinka” 

Mieszkańcy Gminy Męcinka złożyli projekty na wartość 3 712 915,15 zł, 

co stanowi ok. 137 % dostępnej alokacji.

Wpłynęło 129 wniosków.

Obecnie dokonywana jest ocena formalna projektów.



Podpisano umowę na dotację w wysokości      29 968 

zł w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie 

azbestu z terenu Gminy Męcinka. 



Inwestycje zrealizowane

Budowa zatoki i wiaty przystankowej, chodników i oświetlonych przejść dla 

pieszych w Chroślicach

PRZED INWESTYCJĄ OBECNIE

Wartość inwestycji: 271 139 zł, 

z tego 112 210 z dotacji budżetu województwa dolnośląskiego, 151 000 z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych oraz 7 929 zł z budżetu Gminy Męcinka (ok. 4 %).



Inwestycje zrealizowane

Budowa zatoki i wiaty przystankowej, chodników i oświetlonych przejść dla 

pieszych w Chroślicach

PRZED INWESTYCJĄ OBECNIE



Inwestycje zrealizowane

Budowa zatoki i wiaty przystankowej, chodników i oświetlonych przejść dla 

pieszych w Chroślicach

PRZED INWESTYCJĄ OBECNIE



Inwestycje realizowane

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sichowie

Wartość inwestycji: 842 779 zł, w tym 425 889 pochodzi z dotacji budżet samorządu 

województwa dolnośląskiego, 281 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

135 890 zł  pochodzi z budżetu Gminy Męcinka (16,12 %).



Bezpłatne nabycie przez Gminę Męcinka 
działki w Sichowie w celu wykonania 
utwardzonego ciągu pieszego wzdłuż 
drogi wojewódzkiej.

Działkę na rzecz Gminy Męcinka 
przekazał pan Władysław Hutnik wraz z 
córką.





Zakończenie inwestycji drogowej w Męcince

Wartość inwestycji 259 566,65 zł, w tym dotacja z budżetu samorządu województwa 
dolnośląskiego 73 500 zł, 166 316 zł dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, z budżetu Gminy Męcinka 19 750,65 zł (13%)



Inwestycje zrealizowane

Rozbudowa żłobka w Męcince

Wartość inwestycji: 150 060 zł, z tego 60 512, 52 zł pochodzi z dotacji unijnej

Wyposażenie dodatkowe: 39 975,40 zł, całość sfinansowana została z dotacji unijnej



Wyposażenie gminnego żłobka w Męcince dodatkowe materiały 
edukacyjne oraz nowe zabawki.



Opracowanie dla gminnego żłobka w Męcince logotypu 
promocyjnego



Budowa przepustów w Myślinowie

Wartość inwestycji 9 840 zł.

Inwestycje zrealizowane



Wymiana hydrantów na terenie Gminy Męcinka

Wymieniono 19 hydrantów.

Wartość inwestycji 94 376,93 zł



Prace remontowe i modernizacyjne w szkole i przedszkolu w 
Piotrowicach. 

Wartość inwestycji 92 400 zł.

Inwestycje realizowane



Rozbudowa oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Męcinka.

Podpisano umowę na montaż punktów 
świetlnych o łącznej wartości 35 000 zł. 
Inwestycja sfinansowana zostanie z budżetu 
Gminy Męcinka. 



Wykonanie odwodnienia drogi 
w Chełmcu kol. Jerzyków

Wartość inwestycji 12 300 zł.



Zakup narzędzi porządkowych na cmentarze 
znajdujące się na terenie Gminy Męcinka 



Podpisanie deklaracji o współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej                            w perspektywie 

finansowej UE na lata 2021 – 2027

Podjęta współpraca ma na celu zwiększenie szans na pozyskanie środków

finansowych w ramach programów unijnych w przyszłych latach.



Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Męcinka a samorządem Województwa

Dolnośląskiego w zakresie realizacji programu profilaktycznego dla mieszkańców Gminy Męcinka

dotyczącego badań przesiewowych na nowotwór jelita grubego.

Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim oraz

Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotrem Karwanem.



Dotychczas na badanie 

zgłosiło się i przebadanych 

zostało 87 osób.



Gminny Ośrodek Zdrowia w Męcince 

pozyskał 47 szczepionek przeciw grypie. 

Obecnie na podstawie wieku ustalana jest 

lista osób (wśród osób, które wyraziły chęć 

zaszczepienia), które w pierwszej kolejności 

otrzymają szczepionkę. 



Podejmowanie działań w związku z podtopieniami występującymi na terenie Gminy Męcinka.

Składam podziękowania za zaangażowanie i pomoc jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w

Męcince, Małuszowie, Pomocnem i Przybyłowicach.



Przekazanie wsparcia finansowego na budowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Małuszowie w wysokości 50 000 zł. 

Gmina Męcinka na ten cel jednostce OSP Małuszów przekazała w bezpłatne użyczenie 
działkę budowlaną, wykonała i sfinansowała projekt budowlany, przeprowadziła 
procedurę administracyjną i uzyskała pozwolenie na budowę. 

Nowy garaż budowany jest członków jednostki w czynie społecznym. 



W okresie od 30 września do 10 grudnia 2020 r. odbyły się dwie Sesje Nadzwyczajne 
Rady Gminy Męcinka.

Składam podziękowania Radnym Gminy Męcinka za zaangażowanie, pomoc i wsparcie 
w realizacji zadań gminnych.



Spotkanie z dyrektorami szkół oraz 
kierownictwem Urzędu Gminy w Męcince w 
ramach zarządzania kryzysowego w sprawie 
organizacji pracy szkół w Męcince i 
Piotrowicach, w tym dowozów szkolnych.



Przekazanie uczniom szkół Gminy Męcinka 
laptopów do zdalnej nauki.

Ogółem udostępniono laptopy dla 84 uczniów. 





Inne działania Gminy Męcinka w związku z epidemią COVID 19





Inne realizowane działania w związku z wprowadzonymi przez rząd 
obostrzeniami – COVID 19



Wsparcie lokalnych producentów chryzantem we współpracy 

z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w związku z epidemią koronawirusa oraz stratami finansowymi 

powstałymi w wyniku zamknięcia przez rząd cmentarzy podczas Świąt 

Zmarłych.



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 5 wyjazdów,

- awarie przepompowni ścieków w Sichowie i Sichówku: 28 wyjazdów,

- awarie sieci kanalizacyjnej: 13 wyjazdów,

Konserwacja i czyszczenie przepompowni ścieków: 

9 wyjazdów.



Ogłoszono przetarg publiczny na sprzedaży 

4 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 –

ogłoszono III 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:

- działki rolne w Pomocnem o powierzchni 0,36 ha, 1,65 ha, 1,40 ha (wyłoniono 
nabywcę),

- działki rolne w Męcince o powierzchni łącznej 3,2382 ha (wyłoniono nabywcę).



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) 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 Prezydentem Miasta Wałbrzycha Romanem Szełemiejem w sprawie wspólnych działań w zakresie 

realizacji projektów i pozyskiwania dotacji na inwestycje w przyszłym okresie programowania funduszy 

europejskich.

• Spotkanie z Burmistrzem  Złotoryi w sprawie przystąpienia Gminy Męcinka do Stowarzyszenia Samorządowego 

w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów z zakresu budowy ścieżek rowerowych w przyszłym 

okresie programowania funduszy europejskich.

• Spotkanie z Prezesem Kopalni Surowców Skalnych BARTNICA w sprawach funkcjonowania kopalni.

• Spotkanie z Proboszczami Parafii Słup i Męcinka. 

• Spotkanie z przedstawicielami klubu sportowego Bazalt Piotrowice w sprawie boiska w Piotrowicach.

• Udział w wyborach uzupełniających do rady sołeckiej w Muchowie.

• Spotkanie z prezesem Jaworskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji w celu omówienia planów działań na 

terenie Gminy Męcinka w zakresie organizacji wydarzeń sportowo – motoryzacyjnych.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Przygotowano przetarg publiczny na realizację dowozów szkolnych.

• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego, Burmistrzem Gminy Bolków oraz Wójtem 

Gminy Paszowice w sprawie możliwości utworzenia klastra energetycznego na terenie 

Gminy Bolków, Gminy Męcinka i Gminy Paszowice w celu obniżenia kosztów energii 

elektrycznej dla gminy. Obecnie trwają analizy korzyści i zagrożeń w związku z 

planowanym projektem.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Przeprowadzono przetarg publiczny na odbiór odpadów komunalnych.

Do przetargu przystąpiło trzech oferentów.

Lp. Firma,

adres wykonawcy

Cena oferty brutto zł

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„SANIKOM” Sp. z o.o. 

466 344,00

2. Przedsiębiorstwo usługowo-Produkcyjne i handlowe

„COM-D” Sp. z o.o.

504 986,40

3. REMONDIS Legnica Sp. z o.o. 603 288,00



Uzgodnienie z  właścicielem  Kopalni Bazaltu „Góra Trupień”                                        
w Kondratowie możliwości bezpłatnego przekazywania odpadów budowlanych w 
miejscu kopalni w ramach wykonywanej w tym miejscu rekultywacji terenu.

Na teren wyrobiska mogą przekazywane odpady takie jak: beton oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, cegły, odpady innych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki), płytki, zmieszane odpady z betonu, 
gleba i ziemia. 



Realizacja działań w ramach 
Powszechnego Spisu Rolnego.



Zakup i wręczenie strojów 

sportowych drużynie 

młodzieżowej KS Bazalt 

Piotrowice



Ogłoszenie konkursu na najpiękniej 
udekorowane bożonarodzeniowo 
sołectwo.



GMINNA AKCJA MIKOŁAJKOWA
DLA DZIECI

Przekazano paczki mikołajkowe 894 dzieciom.

W akcji uczestniczyli: Wójt Gminy Męcinka, pracownicy GOPS, pracownicy Urzędu Gminy w 
Męcince, strażacy OSP Męcinka, OSP Małuszów, OSP Pomocne i OSP Przybyłowice oraz radni.

Film



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 71 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 72 w sprawie udostępniania nieruchomości i obiektów stanowiących własność Gminy Męcinka w celu umieszczania reklam i oznaczeń

przedsiębiorcy.

• Zarządzenie nr 73 zmieniające zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Męcinka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia opłaty za wynajem świetlic

wiejskich stanowiących mienie gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 75 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 76 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 77 w sprawie powołania komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatków i opłat w Urzędzie Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 78 w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

• Zarządzenie nr 79 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

• Zarządzenie nr 80 w sprawie zmiany w budżecie gminy Męcinka na 2020 r.

• Zarządzenie nr 81 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 82 w sprawie WPF

• Zarządzenie nr 83 w sprawie budżet 2021

• Zarządzenie nr 84 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 85 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 86 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


