
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY MĘCINKA 
MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO
Za okres od 28 lutego do 22 maja 2020r.



POZYSKANE DOTACJE

Ponad pół miliona złotych na zakup samochodu ratowniczo –gaśniczego 
dla OSP Małuszów.

Ok. 60 000 zł z budżetu państwa – Ministerstwa Cyfryzacji na zakup 
laptopów dla uczniów szkół Gminy Męcinka.

Ok. 11 000 zł z WFOŚiGW na usuwanie odpadów z produkcji rolnej przez 
mieszkańców Gminy Męcinka.





Organizacja posiedze ń 
Gminnego Sztabu Zarz ądzania Kryzysowego
27 lutego - pierwsze posiedzenie Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zagrożenia 
epidemią koronawirusa – rozpoznanie stanu wyposażenia szkół, ośrodka zdrowia, żłobka, OSP oraz 
Urzędu Gminy w Męcince w środki zabezpieczające, podjęcie decyzji o stosowaniu czynności 
prewencyjnych, omówienie metod zdalnego nauczania w szkołach Gminy Męcinka w przypadku 
konieczności zawieszenia zajęć.

11 marca - rekomendowanie dyrektorom szkół w Męcince i Piotrowicach zawieszenia zajęć w szkołach oraz 
wdrożenia działań mających na celu realizację edukacji on-line.

17 marca - monitoring wdrożonych działań, rozpoznanie wyposażenia szkół, ośrodka zdrowia, żłobka, OSP 
oraz Urzędu Gminy w Męcince w środki zabezpieczające, podjęcie decyzji o konieczności kontynuowania 
działań prewencyjnych.

24 marca - w sprawie realizacji rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w zakresie funkcjonowania szkół 
i zdalnego nauczania – omówienie dotychczasowych metod zdalnego nauczania realizowanego w szkołach 
Gminy Męcinka oraz możliwości zastosowania ich w związku z wymogami Ministra.

27 kwietnia –w sprawie organizacji pracy szkól, przedszkoli i żłobka.

11 maja –w sprawie organizacji opieki i zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobku.

Epidemia koronawirusa - działania Gminy Męcinka



12 marca - zawieszenie zajęć w szkołach w Męcince
i Piotrowicach.

24 marca - przedłużenie zawieszenia działalności 
żłobka w Męcince do 10 kwietnia 2020r.

25 marca - podjęcie decyzji o przekazaniu laptopów 
potrzebującym uczniom.

7 kwietnia - zakup 50 nowych laptopów dla uczniów 
szkół Gminy Męcinka (pozyskana dotacja z 
Ministerstwa Cyfryzacji) – łącznie przekazano blisko 
100 laptopów.

Epidemia koronawirusa- działania Gminy Męcinka

Edukacja i opieka



Edukacja i opieka

31 marca - nawiązanie współpracy z 16 Dolnośląską Brygadą Wojsk Terytorialnych oraz 
Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu w celu dostarczenia żywności dla mieszkańców 
gminy – podopiecznych GOPS.

16 kwietnia - przekazanie produktów żywnościowych uczniom i ich rodzinom objętych 
wsparciem tzw. dożywianiem w szkołach.

21 kwietnia - kolportaż żywności dla mieszkańców Gminy Męcinka – podopiecznych GOPS 
we współpracy z wojskiem.

Epidemia koronawirusa- działania Gminy Męcinka



3 kwietnia 

Przekazanie mieszka ńcom gminy 
maseczek ochronnych 
wielorazowego u żytku (kolporta ż 
przed świętami).

Epidemia koronawirusa- działania Gminy Męcinka



12 marca - wydanie zarządzenia ograniczającego bezpośrednią obsługę klientów Urzędu Gminy
w Męcince, GOPS w Męcince oraz rozszerzenie załatwiania spraw drogą elektroniczną i
telefoniczną.

12 marca - wydanie zarządzenia wprowadzającego zakaz organizacji zajęć, imprez kulturalnych
i sportowych w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach, w świetlicach wiejskich na terenie
gminy, na boiskach sportowych na terenie gminy oraz zakaz korzystania z placów zabaw na
terenie gminy.

12 marca - opracowanie informacji dla mieszkańców na temat spraw załatwianych w Urzędzie 
Gminy w Męcince drogą elektroniczną i telefoniczną.

13 marca - wstrzymanie odczytów wodomierzy w terenie przez pracownika Urzędu Gminy w 
Męcince.

13 marca - opracowanie informacji dla mieszkańców na temat spraw załatwianych w GOPS w 
Męcince.

Epidemia koronawirusa- działania Gminy Męcinka

Wprowadzenie ogranicze ń związanych z obsług ą klienta oraz 
organizacj ą życia publicznego na terenie gminy



Przygotowanie słu żb ratowniczych do 
podejmowania działa ń w zwi ązku z COVID – 19 
oraz wsparcie słu żb medycznych
17 marca - zamówienie kilkuset sztuk profesjonalnych masek 
ochronnych dla służb ratowniczych i medycznych w gminie Męcinka 
oraz mieszkańców.

15 kwietnia - przekazanie 250 sztuk masek ochronnych FFP3 dla 
szpitala wojewódzkiego w Legnicy.

15 kwietnia - doposażenie jednostek Gminy Męcinka – w tym OSP w 
profesjonalne maski ochronne FFP3.

Epidemia koronawirusa- działania Gminy Męcinka



Opieka społeczna i zdrowotna
14 marca - rekomendowanie kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach 
wprowadzenia zmian zasad korzystania z ośrodków zdrowia na terenie gminy.

16 marca - uruchomienie „POGOTOWIA ZAKUPOWEGO GMINY MĘCINKA” w celu udzielenia 
pomocy osobom samotnym, objętym kwarantanną i wszystkim, którzy potrzebują wsparcia.

19 marca - uruchomienie dyżurów telefonicznych GOPS od poniedziałku do niedzieli  w 
godzinach od 7.00 do 19.00

23 marca - podjęcie rozmów z punktami handlowymi z terenu Gminy Męcinka w sprawie 
dostarczania zakupów do domów. Przygotowanie informacji dla mieszkańców.

Epidemia koronawirusa- działania Gminy Męcinka



24 kwietnia 

Spotkanie z Marszałek Sejmu RP El żbiet ą Witek na temat sytuacji w 
Gminie M ęcinka, odebranie przekazanych przez pani ą Marszałek 
środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji

Epidemia koronawirusa- działania Gminy Męcinka



Inne działania prewencyjne

9 marca - wystosowano apel do punktów handlowych 
o zwiększenie częstotliwości dezynfekowania sprzętów 
i urządzeń, do których dostęp mają klienci.

16 marca - ogłoszenie przez pracowników Urzędu 
Gminy w Męcince akcji „Bądź jak Kevin – zostań w 
domu” (konkurs dla mieszkańców na fb).

17 marca - ogłoszenie akcji „Bądź jak MacGYVER 
wykonaj samodzielnie maskę ochronną” (konkurs dla 
mieszkańców na fb).

19 i 25 marca - rozpoczęcie dezynfekcji miejsc 
publicznych, w szczególności przystanków i ławek.

Epidemia koronawirusa- działania Gminy Męcinka



Inne działania prewencyjne

23 marca - podjęcie rozmów z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu 
oraz Komendą Powiatową Policji w Jaworze na temat mobilnych 
komunikatów dla mieszkańców gminy.

25 marca - uruchomienie konkursu dla mieszkańców „Domowa Liga piłki 
nożnej w Gminie Męcinka” przy współpracy z KS Bazalt Piotrowice.

30 marca - zorganizowanie akcji „Dzieci dzieciom” – kartki świąteczne dla 
dzieci w szpitalach.

Epidemia koronawirusa- działania Gminy Męcinka



24 kwietnia 

Otrzymanie informacji od Powiatowego inspektora Sani tarnego o 
dwóch przypadkach koronawirusa u mieszka ńców Gminy M ęcinka.

18 maja 

Uruchomienie biblioteki w M ęcince, Piotrowicach, Przybyłowicach i 
Pomocnem. 



30 kwietnia

Spotkanie z Radą Gminy Męcinka w sprawie sytuacji 
ekonomiczno – finansowej Gminy Męcinka. 



Realizacja projektu „Modernizacja systemów grzewczych i 
odnawialne źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w 
Gminie M ęcinka

Wartość projektu: 3 759 955 zł

Pozyskana dotacja: 3 191 711 zł

Planuje się wymienić źródła ciepła 
w 80 gospodarstwach 
na terenie Gminy Męcinka.



Działania w zakresie gospodarki 
nieruchomo ściami

• 13.03.2020r. – decyzja o zbyciu  w drodze przetargu 
ograniczonego (dla rolników) gminnego gruntu rolnego o łącznej 
powierzchni 3,2382 ha w Męcince – dz. 408/2 i 410/2,

• 27.03.2020r. – decyzja o zbyciu gminnej działki nr 408/1 o pow. 
0,1799 ha w Męcince w trybie bezprzetargowym na polepszenie 
zagospodarowania przyległego gruntu rolnego,

• 08.05.2020r. – dokonano zbycia gminnych działek w Małuszowie 
(54/3 i 54/4   o powierzchni 0,2385 ha), zbycia lokalu komunalnego 
w Męcince nr 25/2  oraz zamiany działki gminnej  nr 601/2 o pow. 
0,09 ha w Pomocnem na działki nr 494/5 i 494/8 o pow. 0,0945 ha  
w Pomocnem stanowiące własność Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej „Zgoda” w Pomocnem z/s w Myślinowie.



Działania w zakresie inwestycji

• Remont Gminnego O środka Zdrowia w Piotrowicach

Wprowadzenie nowej oferty usług medycznych (kardiol og, dermatolog, lekarz 
medycyny estetycznej).



Działania w zakresie inwestycji

• Budowa infrastruktury technicznej do terenów inwesty cyjnych –
mieszkaniowych.



Działania w zakresie inwestycji

• Rozbudowa żłobka w M ęcince



Przygotowania do bezpo średniej obsługi klientów 

w Urzędzie Gminy w M ęcince



Pozyskana dotacja w wysokości ponad pół miliona złotych na 
zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Małuszów



Usuwanie awarii sieci 
kanalizacyjnych w 
Męcince i Małuszowie 
oraz awarii przydomowej 
biologicznej 
oczyszczalni ścieków w 
Stanisławowie.



Przeprowadzono przegl ąd 
hydrantów na terenie 
Gminy M ęcinka.



Działania w zakresie rozwoju społecznego

• Wsparcie drużyny młodzieżowej KS 
Bazalt Piotrowice w zakresie 
sfinansowania transportu na turniej 
Podhale Cup w Zakopanem.

• Spotkanie z piłkarzami oraz trenerem w 
Urzędzie Gminy w Męcince.



Działania w zakresie rozwoju społecznego

• Współpraca z Policj ą w zakresie 
działań na rzecz bezpiecze ństwa 
seniorów.



Prace nad dostosowaniem szkół, przedszkoli i żłobka do wymogów 
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz uruchomienie z ajęć 
opieku ńczo – wychowawczych w placówkach:
Liczba chętnych do szkoły w Piotrowicach, dot. klas I-III – 0
Liczba chętnych do przedszkola w Piotrowicach – 0

Liczba chętnych do szkoły w Męcince, dot. klas I-III – 3 osoby 
(zajęcia w godzinach od 7.45 do 13.00)

Liczba chętnych do przedszkola w Męcince – 10 osób 
(zajęcia w godzinach od godz. 6.15 – 16.15)

Szkoły przygotowane są na konsultacje dla uczniów klas ósmych, w szczególności z przedmiotów 
egzaminacyjnych. 
Prowadzone są również zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami. 

Do żłobka zgłosiło się 7 osób. Będzie prowadzona opieka.



Prace nad zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowan ia 
Przestrzennego Gminy M ęcinka



Wiosenna lustracja dróg gminnych oraz 
wyst ąpienie do Starosty Powiatu 
Jaworskiego o przej ęcie drogi 
powiatowej Słup – M ęcinka oraz 
Męcinka – Nowa M ęcinka. 



Inne działania w zakresie zarz ądzania gmin ą

• Spotkanie z przedstawicielem Kopalni COLAS w Piotrowicach na temat planów 
rozwoju kopalni.

• Spotkanie z Burmistrzem Gminy Złotoryja na temat gospodarki odpadami na 
obszarze objętym działalnością spółki SANIKOM.

• Spotkanie z Wójtem Gminy Paszowice na temat współpracy gmin w zakresie 
rozwoju turystycznego. 

• Spotkanie z przedstawicielami PKS Kamienna Góra w sprawie konieczności 
utrzymania gotowości przewozów szkolnych na terenie Gminy Męcinka. 

• Spotkanie z Komendantem Gminnym OSP w sprawie funkcjonowania jednostek 
na terenie gminy.



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


