
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 10 do 28 grudnia 2020 r.



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 %. 



WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM:

• Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę, 
remont i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pomocnem –
wniosek o dotację w wysokości 600 tys. zł.

• Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę świetlicy 
w Myślinowie – wniosek o dotację w wysokości 500 tys. zł.

• Wniosek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup ciągnika wraz 
z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej – wniosek o dotację w 
wysokości 500 tys. zł.



Dokonano zakupu blisko hektarowej działki przy zbiorniku wodnym Słup.

Działka zostanie przeznaczona na cele publiczne mieszkańców Gminy Męcinka oraz 
odwiedzających turystów. 



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.

9. Prowadzenie naboru wniosków .

10. Udzielanie konsultacji indywidualnych. 

11. Dokonywane oceny formalnej wniosków.

12. Opracowanie dokumentacji przygotowującej ocenę merytoryczną wniosków.

W okresie sprawozdawczym od 10 do 28.12.2020 r.
Prowadzona jest ocena formalna 129 wniosków.



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 %).



Prace remontowe i modernizacyjne w szkole i przedszkolu w 
Piotrowicach. 

Wartość inwestycji 92 400 zł.

Inwestycje realizowane



Gminny Ośrodek Zdrowia w Męcince 

pozyskał dodatkowo 100 szczepionek 

szczepionek przeciw grypie. Łącznie GOZ 

Piotrowice posiada 147 szczepionek. 

Obecnie na podstawie wieku ustalana jest 

lista osób (wśród osób, które wyraziły chęć 

zaszczepienia), które w pierwszej kolejności 

otrzymają szczepionkę. 



Dotychczas na badanie 

zgłosiło się i przebadanych 

zostało 92 osoby.



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 3 wyjazdów,

- awarie przepompowni ścieków w Sichowie i Sichówku: 12 wyjazdów,

- awarie sieci kanalizacyjnej: 4 wyjazdów,

Konserwacja i czyszczenie przepompowni ścieków: 

8 wyjazdów.



• Spotkanie z Prezesem Kopali Surowców Skalnych Bartnica w sprawie działalności kopalni na 

terenie Gminy Męcinka.

• Spotkanie z Proboszczem Parafii w Małuszowie.

• Spotkanie z Radą Gminy Męcinka w sprawach potrzeb mieszkańców oraz koniecznych działaniach 

w celu ich realizacji.

• Podpisanie umowy ze Spółką Sanikom na odbiór odpadów komunalnych. 

• Spotkanie z Dyrektor Biura Poselskiego Marszałek Elżbiety Witek w sprawach potrzeb społecznych 

mieszkańców Gminy Męcinka. 

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg publiczny na realizację dowozów szkolnych.

Do przetargu wpłynęła jedna oferta PKS Kamienna Góra.

Kwota oferty: 318 165 zł

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Przygotowano do sprzedaży:

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

ogłoszono III przetarg,

Przygotowywane są: 

• 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.

Nieruchomości

Sprzedano:

- działkę budowlaną w Nowej Męcince za wartość 113 120 zł netto.



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



Podziękowanie strażakom OSP za pomoc w przeprowadzeniu 

GMINNEJ AKCJI MIKOŁAJKOWEJ.



Podziękowanie pracownikom społecznie użytecznym za pracę na terenie gminy Męcinka 
w 2020 roku.

Prace polegające na wykonywaniu czynnościach porządkowych poprawiających 

porządek i estetykę sołectw, a także na udzielaniu pomocy osobom starszym i 

niepełnosprawnym wykonywało w Gminie Męcinka 11 osób w okresie od czerwca do 

listopada.

Prace społecznie użyteczne organizowane są współfinansowanie 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze.



Rozświetlenie gminnej choinki bożonarodzeniowej przy Urzędzie Gminy w Męcince 
– spotkanie z mieszkańcami.



Realizacja konkursu na najpiękniej udekorowane bożonarodzeniowo sołectwo.

Nagrody za dekoracje w 2019 roku zdobyły sołectwa:

I miejsce Męcinka

II miejsce Stanisławów

III miejsce Sichów



Spotkanie z dziećmi oraz opiekunkami z 
Gminnego Żłobka w Męcince, które 
wykonały rękodzieło i złożyły pracownikom 
Urzędu Gminy w Męcince życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia.



Uruchomienie Gminnego 
Sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy - praca 
wolontariacka.



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 87 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości

stanowiących własność Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 88 w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień

31.12.2020 r.



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


