
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 27 października do 24 listopada 2022r.



PRACE DOTYCZĄCE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

GMINY MĘCINKA 

TERENY INWESTYCYJNE

INWESTORZY 



ORGANIZACJA WIZYTY MARSZAŁEK SEJMU ELŻBIETY WITEK ORAZ PREMIERA RZĄDU RP 
MATEUSZA MORAWIECKIEGO, MINISTRA INFRASTRUKTURY ANDRZEJA ADAMCZYKA, 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO JAROSŁAWA OBREMSKIEGO ORAZ STAROSTY POWIATU 
JAWORSKIEGO NA TERENIE GMINY MĘCINKA.

TEMATEM SPOTKANIA BYŁO ROZSZERZENIE DSAG S3 JAWOR O KOLEJNE TERENY 
ZNAJDUJĄCE SIĘ W GMINIE MĘCINKA W CELU POZYSKANIA INWESTORA DLA DSAG S3 
JAWOR. 



CYKL SPOTKAŃ, ROZMOWY I USTALENIA 

• Spotkanie z prezesami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedstawicielami 

Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz przedstawicielami potencjalnego inwestora 

w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej S3 Jawor-Męcinka. 

• Spotkanie z prezesem i przedstawicielami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

w sprawie terenów inwestycyjnych w Gminie Męcinka.

• Spotkanie z prezesem firmy Elfeco Gdynia oraz wiceprezesem i pracownikami 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie powstania na terenie Gminy 

Męcinka Sieciowego Klastra Energii.

• Spotkanie z Prezesem Kopalni Surowców Skalnych Bartnica w sprawie funkcjonowania i 

rozwoju przedsiębiorstwa na terenie Gminy Męcinka. 

• Spotkanie z kierownikiem kopalni Colas Winna Góra Piotrowice w sprawie 

funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa na terenie Gminy Męcinka.

• Opracowanie projektu uchwały dotyczącej MPZP Gminy Męcinka w zakresie terenów 

inwestycyjnych.



Udział w spotkaniu gmin ZIT Obszaru Legnicko – Głogowskiego – prace nad 
nowym okresem programowania funduszy unijnych.



INWESTYCJE 

PRZYGOTOWYWANE



INWESTYCJE

• Budowa nowego ośrodka zdrowia w Nowej Męcince – przekazanie placu budowy.

• 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 – trwa realizacja 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 – zakończono prace odbiorowe.

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

„Sportowa Polska”.



• Przebudowa drogi gminnej Męcinka – Nowa Męcinka



INWESTYCJE

___________________________________________

• Termomodernizacja budynków szkolnych w Męcince



Gminne Centrum Zdrowia – przekazano plac budowy.



Świetlica w Piotrowicach – prace budowlane

_____________________________________________________



Świetlica w Myślinowie – prace budowlane

____________________________________



Budowa chodnika w Małuszowie 

____________________________________



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.



• Wizja stanu technicznego obiektu szkoły w Piotrowicach



Rekultywacja wysypiska w Muchowie
__________________________________________



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

• Realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego 
i obywatelskiego.



PRACE NAD PROJEKTEM BUDŻETU GMINY MĘCINKA NA 2023 r.

1. Identyfikacja i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji celu 
strategicznego : Tworzenie dobrych warunków do zamieszkiwania.

2. Analiza dochodów i wydatków prognozowanych w roku 2023.

3. Planowanie działań w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, usług i programów 
społecznych.

FILM



PROGRAMY SPOŁECZNE
___________________

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM



KOORDYNACJA PRACY GOPS W MĘCINCE W ZAKRESIE

• Projektu dla seniorów – opaski bezpieczeństwa – 319 seniorów. Prowadzony 
jest monitoring funkcjonowania opasek.

• Obsługi dodatku węglowego: 961 wniosków.

• Obsługi wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego: 190 wniosków.



ORGANIZACJA SPRZEDAŻY WĘGLA PRZEZ GMINĘ MĘCINKA

NA PODSTAWIE USTAWY O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO 
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

• Dokonano rozeznania potrzeb wśród mieszkańców Gminy Męcinka w zakresie zakupu paliwa 

stałego (węgla, groszku) po preferencyjnej cenie – wykonano ok. 1000 rozmów telefonicznych.

• Dokonano zgłoszenia w Ministerstwie Aktywów Państwowych zamiaru sprzedaży przez Gminę 

Męcinka węgla po preferencyjnej cenie dla Mieszkańców. 

• Przeprowadzono rozeznanie punktów dystrybucji węgla na terenie Powiatu Jaworskiego. 

• W celu osiągnięcia jak najkorzystniejszej ceny za tonę węgla dla Mieszkańców Gminy Męcinka 

przeprowadzono negocjacje z punktem dystrybucji węgla w zakresie ceny za obsługę czynności 

składowania węgla oraz sprzedaży dla gospodarstw domowych, a także przewoźnikiem 

transportującym węgiel.

• Dokonano ustaleń z PGG w zakresie dostępu do węgla o jak najlepszych parametrach.

• Bieżący kontakt z Ministerstwem Aktywów Państwowych, Wojewodą Dolnośląskim oraz PGG.

• Opracowanie zasad sprzedaży węgla w Gminie Męcinka.

• Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie – GOPS.



SYSTEM MOTYWACYJNY WÓJTA 
GMINY MĘCINKA 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ W MĘCINCE 
I PIOTROWICACH – SYSTEM 
INDYWIDUALNY



SYSTEM MOTYWACYJNY WÓJTA 
GMINY MĘCINKA 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ W MĘCINCE 
I PIOTROWICACH – SYSTEM 
GRUPOWY



PRZYGOTOWYWANIE AKCJI MIKOŁAJKOWEJ 
DLA DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH 
W GMINIE MĘCINKA

• Dokonano rozeznania rynkowego cen paczek.

• Zakupiono 1000 szt. paczek o wartości 39,70 zł za szt.

• Przygotowywane są listy dzieci uprawnionych do 
paczek (wiek od 0 do 14 lat).



PRZYGOTOWYWANIE SPOTKANIA 
ŚWIĄTECZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW

• Koncert Kolęd w Męcince 

• Spotkanie Bożonarodzeniowe na placu przed 
świetlicą

• Stoiska jarmarkowe



Organizacja 

GMINNYCH UROCZYSTOŚCI 

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI



GMINNE UROCZYSTOŚCI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI



Spotkanie dla seniorów – koncert Wojciecha Gąssowskiego



OPRACOWYWANIE KALENDARZA 
GMINNEGO W RMAMACH SYSTEMU 
ODPADOWEGO



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

• Uruchomiono punkt lekarski w Pomocnem.

• Zatrudniono dodatkowo dwóch dodatkowych lekarzy: Grażyna Dzięgielewska -

specjalizacja - pediatra oraz Jolanta Górska-Frąszczak - lekarz rodzinny, specjalizacja 

- pediatra

• Przygotowywany jest gabinet kardiologiczny (usługa komercyjna): zatrudniony został 

lekarz kardiolog oraz pielęgniarka kardiologiczna, zakupiono głowicę kardiologiczną do 

USG oraz program do wykonywania USG.

• Przygotowywane są akcje profilaktyczne. 

• Trwa wdrażanie systemu e-pacjent.

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

niepełnosprawnych.

GMINNA SŁUŻBA ZDROWIA

___________________________________



GMINNY OŚRODEK ZDROWIA 

– LEKARZE PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ (NFZ)

W Gminnym Ośrodku Zdrowia 

zatrudnionych jest obecnie 7 

lekarzy.

• 6 z nich posiada specjalizację 

lekarza rodzinnego

• 4 z nich posiada specjalizację 

pediatryczną



GMINNY OŚRODEK ZDROWIA - SPECJALISTYKA



GMINNY OŚRODEK ZDROWIA – USŁUGI SPECJALISTYCZNE



AKCJE PROFILAKTYCZNE - PRZEPROWADZONE 

Udział wzięły 44 

osoby.

Udział wzięło 59 osób. Udział wzięło 45 osób.



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 36 wniosków.

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.



• Organizacja wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Słupie.

• Przygotowanie konsultacji społecznych dla sołectwa Chełmiec w związku ze 
złożoną do Wójta Gminy Męcinka inicjatywą Mieszkańców w sprawie 
zagospodarowania terenu gminnego przy drodze wojewódzkiej w Chełmcu.

• Spotkanie z Dyrektor Biura Poselskiego Marszałek Elżbiety Witek – Anetą Trelą 
w sprawach inwestycji gminnych.

• Spotkanie z p.o. Dyrektora Wód Polskich w Legnicy w sprawie konieczności  
wykonania zadań melioracyjnych na terenie gminy.

• Spotkanie z kierowniczką GOZ Piotrowice w sprawie funkcjonowania gminnej 
służby zdrowia.

• 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.

INNE DZIAŁANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA GMINĄ



• Spotkanie ze społecznością szkolną w Męcince i Piotrowicach podczas uroczystych apeli.

• Spotkanie ze społecznością przedszkola w Męcince podczas akcji „Spotkanie z bajką”.

• Spotkanie ze społecznością szkolną podczas uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”

• Spotkanie ze społecznością Pomocnego podczas uroczystej odpustowej Mszy Świętej.

• Spotkanie ze społecznością lokalną Piotrowic podczas koncertu w kościele w Piotrowicach 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

• Spotkanie z członkami klubu Platan Sichów podczas zakończenia sezonu piłkarskiego.



SPOTKANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W MĘCINCE 
ORAZ ZEPOŁAMI LUDOWYMI Z GMINY MĘCINKA PODCZAS SZKOLNYCH 
OBCHODÓW NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – SPOTKANIE 
POKOLEŃ 



Spotkanie z mieszkankami Męcinki i Sichowa 

z okazji jubileuszu urodzin.



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 3

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 5

- awarie sieci kanalizacyjnej: 6

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w tym kanalizacja ciśnieniowa 

Sichów i Sichówek): 10 wyjazdów.



Sprzedano: 

• W dniu 18 listopada b.r. zawarto akt notarialny zbycia działki zabudowanej 

w Kondratowie ( działka nr 530), dokonano sprzedaży za kwotę 202 000  zł

Ogłoszono przetargi publiczne dotyczące sprzedaży:

• w dniu 8 listopada b.r. ogłoszono przetarg na zbycie działki nr 612/1  w Męcince ( po 

byłym ośrodku zdrowia) – przetarg - 12 grudnia b.r.- cena wywoławcza 310 000 zł,

• w dniu 15 listopada b.r. nie odbyły się przetargi na zbycie działek budowlanych nr 

42/7, 42/12, 42/18 w Męcince – z uwagi na brak oferentów,

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, 

Do dnia 18.11.2022 r. kwota wypłaconych środków finansowych – wsparcie osób fizycznych, które 

przyjęły do swoich nieruchomości uchodźców z Ukrainy wynosi: 503 384 zł. Złożono 118 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 64 w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Opel

Vivaro o numerze rejestracyjnym DJA 31693

• Zarządzenie nr 65 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych

• Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany budżetu gminy Męcinka na 2022 r. węgiel

• Zarządzenie nr 67 w sprawie wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej Sołectwa Słup

• Zarządzenie nr 68 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Męcinka na 2023 r.

• Zarządzenie nr 69 w sprawie projektu uchwały o przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej gminy

Męcinka na lata 2023 - 2032

• Zarządzenie nr 70 w sprawie określenia opłat dla mieszkańców gminy za wynajem świetlic wiejskich

stanowiących mienie gminy Męcinka



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


