
Informacja z działalności 

Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego 

za okres od 30 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.



POZYSKANE DOTACJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM – STYCZEŃ 2020

na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców Gminy Męcinka

• Samorząd Gminy Męcinka samodzielnie wystąpił o środki finansowe do programu unijnego i otrzymał 
największe wsparcie spośród gmin powiatu jaworskiego.

• Nabór chętnych osób do wymiany źródeł ciepła zostanie przez Gminę Męcinka ogłoszony w pierwszym lub 
drugim kwartale bieżącego roku i przeprowadzony zostanie zgodnie z wymogami określonymi w programie 
unijnym i projekcie.

• Mieszkańcy Gminy Męcinka będą mogli otrzymać wsparcie aż do 85% kosztów kwalifikowalnych wymiany 
źródła ciepła.



Przygotowania do realizacji inwestycji na terenie Gminy Męcinka w 
2020r. 

• Odbudowa drogi powiatowej w Piotrowicach – zadeklarowano Zarządowi Powiatu Jaworskiemu pokrycie z 
budżetu Gminy Męcinka wkładu własnego (20% wartości zadania) do programu rządowego, w opracowaniu 
jest porozumienie z Powiatem Jaworskim dotyczące realizacji inwestycji.

• Odbudowa drogi powiatowej Piotrowice – Męcinka – zadeklarowano pokrycie  z budżetu Gminy Męcinka 
wkładu finansowego wynikającego z różnicy montażu finansowego pochodzącego z dotacji zewnętrznych 
pozyskanych przez Powiat Jaworski, w opracowaniu jest porozumienie z Powiatem Jaworskim dotyczące 
realizacji inwestycji.

• Budowa nowoczesnego rodzinnego placu zabaw (OSA) w Piotrowicach – trwa procedura pozyskania działki 
pod realizację inwestycji, oczekiwanie na nabór wniosków do rządowego programu.

• Budowa nowoczesnego rodzinnego placu zabaw (OSA) w Małuszowie – oczekiwanie na nabór wniosków do 
rządowego programu.

• Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach – wykonano projekt modernizacji, obecnie trwają 
przygotowania na ogłoszenia zamówienia publicznego.



Przygotowania do realizacji inwestycji na terenie Gminy Męcinka w 
2020r. 

• Uzbrojenie terenów gminnych pod budownictwo – zlecono wykonanie projektu budowlanego na budowę 
sieci wod – kan.

• Budowa chodnika w Sichowie przy drodze wojewódzkiej – trwają uzgodnienia z właścicielami terenu 
przyległego do drogi wojewódzkiej w celu wykonania newralgicznego odcinka chodnika dotyczącego zakrętu 
drogi.

• Odbudowa drogi gminnej w Męcince – trwa opracowywanie dokumentacji technicznej. 

• Rekultywacja składowiska odpadów w Muchowie – rozpoczęto realizację inwestycji.

• Budowa świetlicy wiejskiej w Myślinowie – dokonano zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, przystąpiono do procedury pozyskania terenu, wykonywane jest analiza koncepcji 
projektowych budynku.



Montaż monitoringu na terenie Gminy Męcinka – I etap

W ramach inwestycji wykonano monitoring w Męcince, Piotrowicach, 
Sichowie i Muchowie.

Planowana jest lokalizacja kamer w kolejnych miejscowościach gminy.



• Podpisanie umowy na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa w 
Piotrowicach w celu utworzenia w tym sołectwie miejsc rekreacji dla 
społeczności lokalnej.



• Spotkanie z mieszkańcami Gminy Męcinka – członkami dziecięcej drużyny 
KS Bazalt Piotrowice i udział w turnieju charytatywnym. 

• Organizowanie pomocy rodzinie poszkodowanej w pożarze w Chełmcu.

• Współfinansowanie Orszaku Trzech Króli w Męcince.

• Prace przygotowawcze koncepcji rewitalizacji zabytkowych parków w 
Chełmcu i Sichowie w związku z ogłoszonym naborem wniosków do 
Funduszy Norweskich – spotkanie z projektantami, konserwatorem 
zabytków oraz wizja w terenie.



• Spotkania z proboszczami parafii w Słupie i Małuszowie w sprawie 
współfinansowania prac remontowych przy zabytkach w ramach budżetu 
Gminy Męcinka.

• Spotkanie ze strażakami OSP Małuszów.

• Spotkanie z Komendantem Gminnym OSP oraz prezesami jednostek OSP 
Małuszów, Pomocne i Przybyłowice w sprawie poziomu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na terenie gminy.



• Organizacja nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Męcinka.

• Spotkanie z mieszkańcami Chełmca, Męcinki podczas Mikołajek.

• Spotkanie z mieszkańcami Małuszowa z okazji Dnia Babci i Dziadka.

• Spotkanie z Burmistrzem Wojcieszowa, Burmistrzem Złotoryi, Wójtem 
Gminy Pielgrzymka, Wójtem Gminy Wiejskiej Złotoryja w celu omówienia 
zagadnień problemowych występujących w samorządach.

• Spotkanie z mieszkańcem Kondratowa – właścicielem gospodarstwa 
agroturystycznego Agrohippika w sprawie zrealizowania inicjatywy 
społecznej – odnowienia przystanku w Kondratowie. 



• Spotkanie z prezesem KSS Bartnica w sprawie planów rozwojowych firmy 
na terenie Gminy Męcinka.

• Spotkania z radnymi i sołtysami w sprawach bieżących z zakresu 
funkcjonowania gminy.

• Koordynacja zespołu projektowego dot. wymiany źródeł ciepła u 
mieszkańców Gminy Męcinka.

• Spotkanie z Jubilatką 100. urodzin z Przybyłowic – najstarsza mieszkanka 
Gminy Męcinka. 



• Spotkania z mieszkańcami Gminy Męcinka w sprawach bieżących.

• Spotkanie z prezesami klubów sportowych w sprawie dofinansowania ich 
działalności na terenie Gminy Męcinka.

• Spotkanie z kierowniczką GOZ na temat funkcjonowania gminnej służby 
zdrowia.

• Spotkanie z zastępcą dyrektora KOWR we Wrocławiu w sprawie nabycia 
przez Gminę Męcinka działek w Piotrowicach, Muchowie i Myślinowie do 
celów społecznych. 



• Spotkanie z Wójtem Gminy Paszowice w celu omówienia zagadnień 
problemowych występujących w samorządach.

• Spotkanie z Burmistrzem Miasta Jawora w celu omówienia zagadnień 
problemowych występujących w samorządach. 

• Spotkanie z przedstawicielem Muzycznego Radia w sprawie organizacji 
dożynek gminnych w Pomocnem.  

• Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Pomocne.

• Organizacja zebrania wiejskiego w Piotrowicach w sprawie konsultacji 
podziału sołectwa Piotrowice i utworzenia sołectwa Piotrowice-Osiedle.



• Współorganizacja zajęć komputerowych dla seniorów w ramach projektu 
realizowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej we Wrocławiu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Męcinka w wieku 65+. Szkolenie 
prowadzone będzie w Męcince. Uczestnicy otrzymają ponadto zwrot kosztów 
dojazdu, tablet na własność, natomiast każda z grup dodatkowo po 1000 zł na 
wspólną integrację (np. wyjazd do kina, teatru, wyjście do restauracji).

Projekt koordynowany jest przez GOPS w Męcince.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 30 osób z terenu Gminy Męcinka.



• Uruchomienie programu Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców 
Gminy Męcinka na 2020r.

Wsparcie mogą uzyskać osoby, które zakwalifikowane zostaną na podstawie 
kryteriów ustawowych. 

Do wydania pozyskano 10 ton żywności ( dwie tury po 5 ton).

Program koordynuje GOPS w Męcince.

Żywność pozyskano z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku 
bieżącym.

• Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 
przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Męcinka. 



• Organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Męcinka

Mieszkańcy Gminy Męcinka zebrali kwotę 

FILM



Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski, Wójt Gminy Męcinka


