
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.



ZŁOŻONE WNIOSKI O DOTACJE
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Wnioski złożone do Programu Polski Ład:

1. Budowa nowego ośrodka zdrowia – wnioskowana kwota dotacji 8 500 000 zł.

2. Budowa świetlic wiejskich w Pomocnem, Muchowie, Kondratowie i Stanisławowie 

wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – wnioskowana kwota dotacji 

4 500 000 zł.

3. Przebudowa dróg powiatowych w Pomocnem i Kondratowie –

wnioskowana kwota dotacji 11 400 000 zł. 

Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1.   Przebudowa drogi gminnej Męcinka – Słup – wnioskowana kwota dotacji 2 000 000 zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Gmina 

Męcinka złożyła wnioski o dofinansowanie 

na kwotę 26 400 000 zł.



• Wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na wykonanie termomodernizacji 

budynku szkoły i przedszkola w Męcince. Szacowana wartość 

inwestycji 4 230 709,22 zł. Wnioskowana dotacja 3 512 581,97 zł.

WNIOSKI OCZEKUJĄCE NA DOFINANSOWANIE, ZŁOŻONE 

W POPRZEDNICH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH:



• Wnioskowanie do Starostwa Powiatowego w Jaworze o konieczność realizacji 
inwestycji drogowej w Męcince – droga powiatowa od skrzyżowania z zegarem 
w kierunku Bogaczowa.



REALIZACJA INWESTYCJI



Przebudowa części obiektu w Przybyłowicach na przedszkole gminne

Inwestycje w trakcie realizacji

Uroczyste otwarcie przedszkola 29 sierpnia 2021 r.







Remont świetlicy w Przybyłowicach

Inwestycje w trakcie realizacji



Utwardzenie terenu przy zmodernizowanej świetlicy wiejskiej 

w Sichówku.

Inwestycje w trakcie realizacji



Budowa chodnika w Małuszowie



Budowa placów zabaw w Męcince, Małuszowie, Chroślicach, 
Chełmcu

Wyłoniono wykonawcę zadania. Rozpoczęcie inwestycji – wrzesień 2021 r.



Budowa chodnika przy przystanku przy 

drodze wojewódzkiej w Małuszowie.

Porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg 

i Kolei w sprawie realizacji inwestycji.

Przygotowywany jest projekt budowlany.

Stan obecny



Remont świetlicy wiejskiej 
w Męcince – I etap

Trwają prace związane z 

przygotowaniem zamówienia 

publicznego.



INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE

Prezentacja filmowa



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 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.

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. Obecnie trwa rozliczanie projektów grantobiorców.



Realizacja projektów

Realizacja projektu „Modernizacja systemów grzewczych 

i odnawialne źródła energii – zwalczanie emisji kominowej 

w Gminie Męcinka” 

W dniu 10 czerwca 2021 r. wystąpiłem z wnioskiem do 
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej o zwiększenie 
dotacji na projekt piecowy realizowany przez Gminę 
Męcinka 
w celu przyznania dotacji wszystkim osobom, które złożyły 
wniosek i nie zakwalifikowały się do otrzymania grantu.
Wszystkie projekty z listy rezerwowej otrzymały 
dofinansowanie. Łącznie wsparcie dostało 120 rodzin.

Pozyskane zostało dodatkowo 460 000 zł. 



FUNKCJONOWANIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO 

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy Męcinka zrealizował 

50 konsultacji. Złożonych zostało 5 wniosków o dofinansowanie.

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.



Realizacja przez Gminę Męcinka 
projektu wspomagającego 
mieszkańców w usuwaniu azbestu.

Wyłonienie wykonawcy prac.



Monitorowanie postępu prac budowy 

remizy OSP Małuszów wykonywanej przez 

członków tej jednostki.

Inwestycja realizowana jest na działce 

gminnej Gminy Męcinka oraz przy 

współudziale środków pochodzących z 

budżetu Gminy Męcinka.



Sfinansowanie zajęć i wycieczek wakacyjnych dla uczniów szkół Gminy 
Męcinka, które zorganizowane zostały przez szkoły w Męcince i Piotrowicach.



Zajęcia i warsztaty wyjazdowe 
dla seniorów z Gminy Męcinka. 

Realizatorem zadania jest GOPS w Męcince. 



• Wsparcie finansowe z budżetu Gminy Męcinka młodzieży KS Bazalt 
Piotrowice w obozie sportowym w Nowej Rudzie oraz spotkanie z młodymi 
piłkarzami, którzy przechodzą do innych klubów sportowych.



Organizacja spotkań z mieszkańcami Gminy 

Męcinka oraz przygotowanie oferty usług 

publicznych związanych ze szczepieniami 

przeciwko COVID 19, badaniami 

profilaktycznymi, spisem powszechnym, 

pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji na 

wymianę pieców, okien, remontów dachów.



Liczba wykonanych szczepień 

przeciwko COVID 19 

w Gminnym Ośrodku Zdrowia 

2922.

Funkcjonuje bezpłatny transport do 

ośrodków zdrowia na terenie Gminy 

Męcinka – skorzystało 39 osób (stan 

na 31.08.2021).



Uruchomienie 

szczepionkobusa na terenie 

Gminy Męcinka



Organizacja spotkania online 

na temat COVID 19 wśród 

dzieci.



Z bezpłatnych badań 

pocovidowych w Gminie 

Męcinka skorzystało 221 osób

(stan na 31.08.2021r.).



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 12

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 12

- awarie sieci kanalizacyjnej: 8

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków: 

14 wyjazdów.



• Udział w spotkaniu z Premierem Rządu RP Mateuszem Morawieckim w sprawach potrzeb inwestycyjnych 

gmin.

• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego w sprawie potrzeb inwestycyjnych Gminy Męcinka.

• Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Jaworze tj. Starostą Powiatu, Wicestarostą 

Powiatu oraz pracownikami ds. inwestycji w sprawie konieczności realizacji inwestycji drogowych 

stanowiących mienie powiatu na terenie Gminy Męcinka. 

• Spotkania z potencjalnymi inwestorami na terenie Gminy Męcinka.

• Spotkanie z właścicielami gruntów w Piotrowicach w celu zagospodarowania boiska sportowego w tym 

sołectwie. 

• Spotkanie z dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach Gminy Męcinka.

• Spotkania z radnymi i sołtysami w sprawach potrzeb mieszkańców gminy. 

• Organizacja nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Męcinka w celu przygotowania i realizacji inwestycji na 

terenie gminy. 

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z przedstawicielami podmiotu dokonującego na terenie Gminy Męcinka inwentaryzacji źródeł 

ciepła oraz analiza wyników badania. 

• Spotkanie z Komendantem Gminnym OSP w sprawach funkcjonowania poziomu bezpieczeństwa w gminie. 

• Organizacja Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz analiza sytuacji opieki zdrowotnej na terenie 

Gminy Męcinka. 

• Spotkanie z dyrektorem Spółki SANIKOM w celu omówienia 

• Spotkanie z przedstawicielami wykonawcy w sprawie prac remontowych mostka w Sichowie.

• Spotkanie z rodzicami dzieci zapisanych do nowego gminnego przedszkola w Przybyłowicach.

• Spotkania z mieszkańcami gminy dotyczące spraw indywidualnych. 

• Udział w Święcie Policji oraz spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

• Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie funkcjonowania gminnej oświaty oraz przygotowania szkół do 

rozpoczęcia roku szkolnego. 

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Udział w zakończeniach roku szkolnego w szkołach w Męcince i Piotrowicach.

• Spotkanie z druhami OSP Męcinka podczas zebrania sprawozdawczego. 

• Spotkanie z piłkarzami KS Bazalt Piotrowice oraz KS Męcinka. 

• Spotkanie z mieszkańcami Piotrowice Osiedle podczas organizowanego sołeckiego Dnia Dziecka.

• Spotkanie z mieszkańcami Pomocnego i Muchowa podczas zebrań wiejskich.

• Spotkanie z przedstawicielem organizatora wyścigu kolarskiego Grody Piastowskie w sprawie dysponowania 

strażaków OSP do kierowania ruchem podczas zawodów oraz utrudnień dla mieszkańców w związku z 

przebiegiem wyścigu głównymi drogami na terenie Gminy Męcinka. 

• Spotkanie z Komandorem Gminnego Klubu Żeglarskiego „Cysterska Brać” w sprawie omówienia działalności 

klubu oraz oferty dla dzieci i młodzieży Gminy Męcinka. 

• Spotkanie z mieszkańcami Słupa podczas odpustu parafialnego.

• Spotkanie z mieszkańcami Męcinki, Chroślic, Sichowa i Myślinowa podczas dożynek wiejskich.

• Spotkanie z mieszkańcami Słupa podczas lokalnego festynu.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Dokonano sprzedaży:
2 działek budowlanych w Przybyłowicach
3 działek budowlanych w Nowej Męcince
1 działkę usługową w Sichowie
2 działki budowlane w Piotrowicach

Przygotowano do sprzedaży:
• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność mieszkalno /usługową – ogłoszono IV 

przetarg,
• działkę budowlaną w Pomocnem,
• działki budowlane w Nowej Męcince 

Przygotowywane są: 
• działka budowlana w Myślinowie,
• działka rolna w Myślinowie,
• udział w nieruchomości w Muchowie (była świetlica),
• działki na powiększenie nieruchomości przyległych w Sichowie, Piotrowicach, Kondratowie i Myślinowie.

Nieruchomości





Gminne działki budowlane w Nowej Męcince – wizualizacja przestrzenna 
budynków istniejących i planowanych.







• Koordynacja i prowadzenie spraw 

związanych ze Spisem Powszechnym.



Wsparcie organizacji 39. 

Pielgrzymki na Kalwarię 

w Męcince



Analiza i ocena wyników egzaminu 

ósmych klas w szkołach Gminy 

Męcinka.



Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł 

ogrzewania na terenie Gminy Męcinka.

Odwiedzono 1747 punkty adresowe na terenie Gminy Męcinka. 

1. Przeprowadzono ankiety w 1314 punktach adresowych co daje wynik ok. 76%.

2. W 127 budynkach Brak instalacji do ogrzewania.

3. Na terenie Gminy stwierdzono 73 pustostany.

Wstępne dane o wykorzystywanych instalacjach (na podstawie 1314 ankiet)

• KOTŁY NA PALIWO STAŁE – 873 szt., w tym:

- Bezklasowe lub właściciele wybierali odpowiedź w ankiecie „Brak informacji”- 682 szt.

- Klasa 5 lub ekoprojekt – 114 szt.

- Klasa 3/4 – 78 szt.

• KOTŁY GAZOWE- 169 szt. (jedno- lub dwu- funkcyjne)

• W 237 punktach adresowych na terenie Gminy Męcinka wykorzystywane są instalacje OZE 

(panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompa ciepła).

Plany mieszkańców dotyczące ogrzewania

• 500 ankietowanych zdeklarowało, że chce wymienić obecną instalację lub zainstalować 

rozwiązania OZE lub rozważa termomodernizację budynku. 

• Brak planów wskazało 808 ankietowanych (w tej liczbie są również właściciele, którzy 

posiadają już przeprowadzoną pełną modernizację lub nowy budynek).

W przedstawionych  powyżej danych nie ma informacji o budynkach gminnych.



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);

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

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

Zagospodarowanie przestrzenne 



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 38 w sprawie ogłoszenia o zbyciu nieruchomości – działka nr 359/2 Myślinów

• Zarządzenie nr 39 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 r.

• Zarządzenie nr 40 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Gminy Męcinka w drodze bezprzetargowej i ogłoszenia wykazu

• Zarządzenie nr 41 w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia w Urzędzie Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 42 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu

• Zarządzenie nr 43 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 44 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela

mianowanego

• Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów w Urzędzie

Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 46 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy

Męcinka

• Zarządzenie nr 47 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince

• Zarządzenie nr 48 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 49 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 50 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Męcinka za I półrocze 2021 r., realizacji

planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się WPF gminy na

lata 2021-2025



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


