
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 25 lutego do 30 marca 2022 r.



POZYSKANE DOTACJE 
w okresie sprawozdawczym

• 30 000 zł z Rządowego Programu Poznaj Polskę na 

organizację wycieczek szkolnych dla uczniów szkół Gminy 

Męcinka.

• 15 000 zł z budżetu państwa na rozwój czytelnictwa 

w szkołach



ZŁOŻONE WNIOSKI O DOTACJE
w okresie sprawozdawczym

• 2 627 675 zł – Piotrowice: wniosek na budowę boiska do piłki nożnej, budowę boiska 

treningowego typu Orlik, zagospodarowanie terenu przy budowanej świetlicy 

wiejskiej, zagospodarowanie terenu w centrum wsi (teren po byłym stawie), budowa 

placu zabaw przy szkole.

• 4 483 536 zł – wniosek na przebudowę drogi powiatowej nr 2807D Piotrowice –

Męcinka oraz budowę wodociągowej sieci tranzytowej Piotrowice - Męcinka. 

• 4 531 500 zł – wniosek na przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 2808D (górna 

część Męcinki, od zegara w kierunku Bogaczowa) i 2809D (droga k. piekarni) oraz sieci 

wodociągowej w Męcince. 

• 40 000 zł – wniosek do Programu Odnowa Wsi (budżet samorządu województwa 

dolnośląskiego) na budowę miejsc postojowych w Małuszowie. 

• 741 014 zł – wniosek do programu rządowego Sportowa Polska na przebudowę boiska 

w Sichowie. 

W sumie w okresie sprawozdawczym przygotowano wnioski o dotację 

na kwotę ok. 13 mln zł.



W GMINIE MĘCINKA PRZYGOTOWYWANE 

SĄ OBECNIE INWESTYCJE

O WARTOŚCI 

42 MLN ZŁ

OKRES REALIZACJI 2022-2024 



INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE

• Budowa nowego ośrodka zdrowia w Nowej Męcince – wyłoniono wykonawcę inwestycji w formie „zaprojektuj 

i wybuduj”.

• 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 – uzyskano pozwolenia na budowę. Trwa przygotowywanie przetargu na realizację zadań. 

• Budowa kompleksu sportowego w Chełmcu – przygotowano zmianę projektu. Trwa procedura zgłoszenia budowy.

• Termomodernizacja budynków szkoły i przedszkola w Męcince – wykonywany jest projekt budowlany.

• Zagospodarowanie terenu przy centrum usług w Męcince – ogłoszono III przetarg publiczny.

• Przebudowa drogi Męcinka – Słup – trwa procedura administracyjna regulująca własność działek.

• Budowa placów zabaw w Słupie, Sichowie, Piotrowicach – przy szkole, Piotrowicach Osiedle, Przybyłowicach –

przy przedszkolu – trwa realizacja dokumentacji projektowej.

• Przebudowa boiska w Sichowie – wykonano dokumentację projektową, złożono wniosek o dotację do programu 

rządowego. 

INWESTYCJE GMINNE



REALIACJA INWESTYCJI

• Przebudowa drogi gminnej Męcinka – Nowa Męcinka



Gminne Centrum Zdrowia - projekt

____________________________________



Świetlica w Piotrowicach – prace budowlane

_____________________________________________________



Świetlica w Myślinowie – prace budowlane

____________________________________



Świetlica w Pomocnem - projekt

____________________________________



Świetlica w Muchowie - projekt

____________________________________



Świetlica w Kondratowie - projekt

____________________________________



Świetlica w Stanisławowie - projekt

____________________________________



Kompleks sportowy w Chełmcu - projekt

____________________________________



Zagospodarowanie terenu przy centrum usług w Męcince

Utworzenie miejsc postojowych oraz ciągów pieszych i drogi wewnętrznej na terenie 
przy Urzędzie Gminy w Męcince, bibliotece, banku i poczcie.

____________________________________



Prace projektowe - budowa placów zabaw w Słupie, Sichowie, Piotrowicach –
przy szkole, Piotrowicach Osiedle, Przybyłowicach – przy przedszkolu.

____________________________________



W ramach funduszu sołeckiego i obywatelskiego:

- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Przybyłowicach,

- przygotowywany jest remont świetlicy wiejskiej w Męcince.



INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI WE WSPÓŁPRACY 

Z POWIATEM JAWORSKIM

• Przebudowa drogi powiatowej w Słupie – przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

• Przebudowa drogi powiatowej w górnej części Męcinki i k. piekarni – wykonano dokumentację 

budowlaną. Gmina Męcinka złożyła wniosek o pozyskanie dotacji.

• Przebudowa drogi powiatowej Piotrowice – Męcinka – wykonano dokumentację budowlaną. 

Gmina Męcinka złożyła wniosek o pozyskanie dotacji.

• Przebudowa drogi powiatowej Pomocne – Kondratów – przygotowywany jest Program 

Funkcjonalno-Użytkowy. Powiat Jaworski złożył wniosek o pozyskanie dotacji. 



Realizacja projektu z programu rządowego Cyfrowa Gmina – zakup serwera 
z oprogramowaniem na potrzeby obsługi informatycznej Urzędu Gminy 
w Męcince.

Podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 100 000 zł. 

Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa realizacji inwestycji.



Realizacja programu rządowego „Polska Cyfrowa” – zakup 

laptopów dla dzieci pochodzących z rodzin popegeerowskich –

w Gminie Męcinka złożono 157 wniosków (po weryfikacji 

zakwalifikowanych zostało 127 wniosków).

Trwa procedura przygotowania umowy na dofinansowanie zadania.

Gmina Męcinka pozyskała 314 500 zł. 



Realizacja projektów

Realizacja projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne 

źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka” 

Wartość projektu: 4 200 000 zł, w tym dotacja 3 611 000 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 128 wniosków, z projektu sfinansowanych zostało pierwszych 121.

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. Pozyskanie dodatkowych 460 tys. zł na realizację projektów piecowych.

15. Obecnie trwa rozliczanie projektów grantobiorców.



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 22 wnioski. 

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 DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 

Z PRZYJĘCIEM UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

• Organizacja tymczasowego zakwaterowania w obiektach gminnych (sala GOK, świetlica wiejska 
w Chełmcu, świetlica wiejska w Sichowie, mieszkanie gminne w Męcince do dnia 25.03.2022r.).

• Organizacja dziennego wyżywienia.

• Prowadzenie procedur nadawania numerów PESEL dla uchodźców.

• Dokonywanie raportów w systemach rządowych.

• Współpraca przy organizacji transportu uchodźców z granicy polsko-ukraińskiej 
przez p. Andrzeja Ankusa z Piotrowic, Sławomira Plecetego z Małuszowa oraz OSP Małuszów.

• 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, Piotr Karwan Radny 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, GOPS Męcinka, szkoły w Męcince i Piotrowicach, 
OSP Męcinka, sołectwo Chełmiec i Sichów. 

Liczba osób, które zaewidencjonowane zostały w rejestrze prowadzonym przez Gminę Męcinka: 199 uchodźców z Ukrainy.

Obecnie na terenie Gminy Męcinka przebywa 148 osób, w tym 42 osoby w lokalach gminnych.

W lokalach prywatnych przebywa 106 osób (Piotrowice, Kondratów, Małuszów, Chroślice, Sichów, Męcinka i Nowa 

Męcinka, Jawor, Pomocne).

Liczba osób, które zmieniły miejsce pobytu: 51 osób (Wrocław, Brzeg Dolny, Miękinia, Bolesławiec, Poznań oraz NIEMCY, 

SZWECJA, UKRAINA).







• Udział w spotkaniach z Wojewodą Dolnośląskim.

• Analiza zasobów infrastrukturalnych w celu przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

• Spotkanie z Proboszczem Parafii w Pomocnem w celu organizacji dodatkowego 
miejsca pobytu uchodźców z Ukrainy na plebanii.



Spotkanie z kierownikiem Tauron Nowe Technologie.

Wykonanych zostanie 200 lamp oświetlenia 

ulicznego. Obecnie negocjowane są warunki 

umowy z Tauron Nowe Technologie S.A., 

w ramach której planujemy budowę nowych 

punktów oświetlenia oraz modernizację 

istniejącej sieci.



• Spotkanie z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek.

• Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim Jarosławem Obremskim.

• Spotkanie z Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotrem Karwanem.

• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego Anetą Kucharzyk.

• Spotkanie z Radnym Powiatu Jaworskiego Sylwestrem Rudźcem.

Spotkania dotyczyły planów rozwoju Gminy Męcinka oraz aktualnych problemów 
społecznych mieszkańców.



• Spotkanie mieszkańcami podczas uroczystości Dnia Kobiet w Słupie, Małuszowie, 
Przybyłowicach i Kondratowie.

• Spotkanie z wykonawcą prac budowlanych świetlic wiejskich w Myślinowie i Piotrowicach. 

• Spotkania z sołtysami i radnymi w sprawach rozwoju gminy.

• Organizacja Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Męcinka w celu zatwierdzenia zmian w 
budżecie gminy Męcinka umożliwiających realizację Gminnego Centrum Zdrowia oraz 
realizację projektu skierowanego do seniorów z terenu Gminy Męcinka w zakresie 
wyposażenia osób w opaski bezpieczeństwa. 

• Udział w Sesji Rady Powiatu Jaworskiego. 



Spotkanie z druhami OSP Męcinka i OSP Przybyłowice podczas 
zebrań sprawozdawczych.



Spotkanie z kadetami 

młodzieżowej drużyny 

KS Bazalt Piotrowice 

oraz wręczenie strojów 

sportowych.



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 6

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 6

- awarie sieci kanalizacyjnej: 3

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w tym kanalizacja ciśnieniowa 

Sichów i Sichówek): 11 wyjazdów.



Przygotowano do sprzedaży:

• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność 

mieszkalno /usługową,

• działkę budowlaną w Nowej Męcince, 

• przygotowano do zbycia działkę pod linią energetyczną w Nowej 

Męcince – postępowania są w toku,

• udział w nieruchomości w Muchowie (była świetlica),

• trzy działki budowlane w Męcince k. piekarni

Nieruchomości



Zakup działki w Piotrowicach w celu 

budowy boiska sportowego. 



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
– przygotowano do uchwalenia).

• Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego –
powiększenie terenów mieszkalno-usługowych w Piotrowicach.

• Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie tworzenia 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe.

Zagospodarowanie przestrzenne 





Zarządzenia

• Zarządzenie nr 15 zmieniające powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

• Zarządzenie nr 16 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej GminyMęcinka na 2022 r.

• Zarządzenie nr 17 zmieniające zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Męcinka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia opłat za wynajem
świetlic wiejskich stanowiącychmienie gminyMęcinka.

• Zarządzenie nr 18 w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej wMęcince.

• Zarządzenie nr 19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu GminyMęcinka za 2021 r.

• Zarządzenie nr 20 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka i ogłoszenia wykazu – działka nr 42/7 obręb
Męcinka.

• Zarządzenie nr 21 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka i ogłoszenia wykazu – działka nr 42/12 obręb
Męcinka.

• Zarządzenie nr 22 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka i ogłoszenia wykazu – działka nr 42/18 obręb
Męcinka.



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


