
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 28 maja do 24 czerwca 2021 r.



POZYSKANE DOTACJE 
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

900 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Piotrowicach 

wraz z zagospodarowaniem terenu 

– dotacja Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości 

popegeerowskich. 



• 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.

• Wniosek do Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w ramach budżetu województwa 
dolnośląskiego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Małuszowie – skwer i 
miejsca postojowe. Wnioskowana kwota dotacji 30 000 zł.

• Wniosek do Programu Sportowa Polska na utworzenie kompleksu sportowego wraz z 
przebudową boiska w Chełmcu. Wnioskowana dotacja 247 505 zł. 

WNIOSKI OCZEKUJĄCE NA DOFINANSOWANIE, ZŁOŻONE W 

POPRZEDNICH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH:



REALIZACJA INWESTYCJI



Przebudowa części obiektu w Przybyłowicach na przedszkole gminne

Inwestycje w trakcie realizacji



Remont świetlicy w Przybyłowicach

Inwestycje w trakcie realizacji



Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sichówku 

wraz z odwodnieniem budynku.

Inwestycje w trakcie realizacji



Budowa świetlicy w Myślinowie 

• Pozyskano dotację w wysokości 400 000 zł na budowę świetlicy.

• zakupiono projekt i wykonano prace adaptacyjne projektu

• przygotowano koncepcję zagospodarowania terenu przy świetlicy

• Gmina Męcinka pozyskała od Skarbu Państwa nieodpłatnie działkę w Myślinowie o powierzchni 

76 arów. Wartości nieruchomości 190 000 zł.

Inwestycje przygotowywane



Budowa świetlicy w Piotrowicach wraz z budową kompleksu sportowego: 
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej, plac zabaw oraz urządzenie zieleni przy świetlicy

• Pozyskano dotację 900 000 zł.

• Zakupiono projekt świetlicy.

• Trwają prace adaptacyjne projektu oraz koncepcja zagospodarowania terenu.

• Prowadzone są działania zmierzające do zakupu działki na cele boiska do piłki nożnej.

Inwestycje przygotowywane



Prace projektowe i geodezyjne inwestycji 

drogowej w Piotrowicach

Inwestycje przygotowywane



Budowa wjazdu do działek 

inwestycyjnych (budowlanych) 

stanowiących własność Gminy 

Męcinka w Nowej Męcince.



Prace projektowe inwestycji drogowej 

w Męcince i Nowej Męcince

Inwestycje przygotowywane



Współpraca z Powiatem Jaworskim w 
zakresie przebudowy drogi powiatowej w 
Piotrowicach.



Budowa wjazdu i schodów 

do świetlicy wiejskiej w Sichowie



Budowa miejsc postojowych 

w miejscowości Słup



Prace projektowe drogi w kierunku miejscowości Słup
oraz zbiornika wodnego.



Prace projektowe drogi do Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w 
Nowej Męcince. 



Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Małuszowie – skwer i miejsca postojowe 
(wniosek do Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w ramach budżetu województwa 
dolnośląskiego).

Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji 

do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego.



Remont chodnika w Chełmcu



Budowa placów zabaw w Męcince, Małuszowie, Chroślicach, Chełmcu

Trwa procedura przetargowa.



Inwestycje przygotowywane

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

Inwestycje przygotowywane

Trwają prace związane z 

przygotowaniem zamówienia 

publicznego.



Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Piotrowicach – utworzenie placu zabaw, 
skweru wypoczynkowego i miejsc postojowych (wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).



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.

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.
Obecnie oczekujemy na decyzję Instytucji Pośredniczącej.



UTWORZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO 

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

14 maja 2021 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wójtem 

Gminy Męcinka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na 

organizację punktu konsultacyjnego dla mieszkańców.

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.



UTWORZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO 

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

14 czerwca 2021 r. w Męcince zorganizowane zostało spotkanie 

informacyjne dla mieszkańców sprawie zasad funkcjonowania 

Programu, w którym udział wziął przedstawiciel Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej. 



Realizacja przez Gminę Męcinka 
projektu wspomagającego 
mieszkańców w usuwaniu azbestu.



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.



Spotkanie z dyrektor Pogotowia 

Ratunkowego w Legnicy oraz 

przekazanie na rzecz Pogotowia sprzętu 

umożliwiającego lokalizację w terenie 

adresu osoby oczekującej na pomoc 

karetki pogotowia. Sprzęt będzie 

wykorzystywany przez służby medyczne 

niosące pomoc mieszkańcom Gminy 

Męcinka. 



Zorganizowanie akcji społecznej dla dzieci i młodzieży szkolnej –

wspólny taniec Jerusalema

Celem przedsięwzięcia była integracja dzieci i młodzieży po długotrwałej 

izolacji w związku z epidemią COVID 19.



Zainicjowanie i sfinansowanie z budżetu Gminy Męcinka wyjazdu 

wszystkich uczniów szkół podstawowych Gminy Męcinka do parku 

rozrywki EnergyLandia.

Celem przedsięwzięcia była integracja dzieci i młodzieży po długotrwałej 

izolacji w związku z epidemią COVID 19.



Zainicjowanie i sfinansowanie z budżetu Gminy Męcinka wyjazdu 

wszystkich dzieci z gminnych przedszkoli w Męcince, Piotrowicach 

oraz Pomocnem do parku trampolin.

Celem przedsięwzięcia była integracja dzieci po długotrwałej izolacji w związku z 

epidemią COVID 19.



Przekazanie nowego wyposażenia zabawowego dla gminnego żłobka 

w Męcince oraz upominków dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka.



Spotkanie z kierownictwem Akademii Piłkarskiej 
Miedzi Legnica, prezes Gminnej Akademii Piłkarskiej, 
rodzicami oraz młodzieżą trenującą w GAP w sprawie 
przedstawienia oferty sportowej klubu piłkarskiego.



Spotkanie z rodzicami, dziećmi i nauczycielami podczas uroczystego 

zakończenia roku w oddziałach przedszkolnych. 



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 będzie GOPS w 
Męcince. 



Spotkanie z mieszkańcami 

gminy oraz przedstawicielami 

stowarzyszenia Złoty Karp 

podczas zawodów 

wędkarskich.



Liczba mieszkańców Gminy 

Męcinka, którzy zostali 

zaszczepieni: 1623. 





Organizacja bezpłatnego transportu do 
ośrodków zdrowia w Gminie Męcinka.

Z bezpłatnego transportu skorzystało 36 
osób (stan na 21.06.2021r.)



Z bezpłatnych badań 

pocovidowych w Gminie 

Męcinka skorzystało 210 osób

(stan na 21.06.2021r.).



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 2 wyjazdy,

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 7 wyjazdów,

- awarie sieci kanalizacyjnej: 5 wyjazdów,

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków: 

13 wyjazdów.



• Organizacja Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach.

• Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy Męcinka.

• Analiza możliwości inwestycyjnych na terenie Gminy Męcinka – spotkanie z właścicielem 

gruntów obrębu geodezyjnego Małuszów oraz Słup.

• Spotkanie z komandorem Gminnego Klubu Żeglarskiego Cysterska Brać w sprawie 

funkcjonowania klubu oraz oferty sportowej dla mieszkańców. 

• Spotkanie z trenerem oraz rodzicami dzieci trenujących w klubie KS Bazalt Piotrowice.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Pożegnanie 

z Księdzem dr Dominikiem Drapiewskim

Dziekanem Dekanatu Jaworskiego 

w związku z odejściem Księdza do innego 

Dekanatu.



INICJATYWY I PRACE SPOŁECZNE SOŁECTWA SICHÓW

Odnowienie krzyża i oczyszczenie terenu – punktu widokowego.

Przed pracami Po odnowieniu





Oczyszczenie drogi powiatowej z zalegającego po 

zimie piasku i ziemi – czyn społeczny Sichowian. 



Oczyszczenie stawu w Małuszowie – czyn społeczny OSP Małuszów.



Czyszczenie chodnika przy drodze powiatowej w Kondratowie – czyn 
społeczny mieszkańców.



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 – 6 działek (ogłoszono przetarg), 
• 2 działki budowlane w Przybyłowicach (ogłoszono przetarg),
• 2 działki budowlane w Piotrowicach (ogłoszono przetarg),
• działkę usługową w Sichowie (ogłoszono przetarg).

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



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 



• Organizacja wyborów uzupełniających do Rady Gminy Męcinka.

• Koordynacja i prowadzenie spraw związanych ze Spisem Powszechnym.



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 35 w spawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa dla Centralnego Systemu

Teleinformatycznego SL 2014 w Gminie Męcinka.

• Zarządzenie nr 36 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do

rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Męcinka w zakresie

kultury fizycznej i sportu.

• Zarządzenie nr 37 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego z zakresu rekreacji, sportu i promocji w 2021 r.



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


