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2 Raport o stanie Gminy Męcinka za 2020 r. 

I. Wprowadzenie 
 

Raport o stanie gminy jest syntetyczną informacją przedstawiającą działalność organu wykonawczego 
gminy w danym roku budżetowym. Praca samorządu polega zarówno na stanowieniu prawa 
miejscowego, jak i podejmowaniu innych działań będących odpowiedzią na potrzeby społeczne 
mieszkańców, w szczególności w zakresie gospodarki wodnej, edukacji publicznej, ochrony zdrowia, 
ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gminnych dróg i ulic, 
placów, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, utrzymania czystości i porządku, gospodarki 
odpadowej, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, sportu, kultury i turystyki, a także 
promocji gminy. Gmina realizuje również obowiązki wynikające z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego takie jak np. organizacja wyborów, wydawanie dowodów osobistych, koordynacja 
spisu powszechnego, spisu rolnego. 

Realizacja potrzeb mieszkańców oraz działania mające na celu rozwój gminy w 
długookresowej perspektywie czasowej odbywają się na podstawie budżetu gminy, którego 
podstawowym źródłem dochodu są podatki i opłaty lokalne. Gmina pozyskuje również dotacje oraz 
otrzymuje subwencje z budżetu państwa na konkretne zadania wynikające z obowiązku ustawowego.  
Zatem ograniczoność zasobów zarówno finansowych jak i kadrowych są głównymi czynnikami 
ograniczającymi możliwości w realizacji potrzeb mieszkańców.  
          Rok 2020 był dla samorządu gminy oraz społeczności lokalnej czasem szczególnie trudnym. 
Epidemia Covid19 wymusiła modyfikację założonych celów z przekierowaniem ich na ochronę życia 
i zdrowia mieszkańców gminy w warunkach epidemii. Weryfikacja zaplanowanych przez gminę 
działań dokonana jednakże została w oparciu o konieczność realizacji podstawowych potrzeb 
mieszkańców, w szczególności zabezpieczających życie i zdrowie ludzkie, realizacji inwestycji, na 
które Gmina Męcinka pozyskała dofinansowanie zewnętrzne oraz tworzenie terenów inwestycyjnych, 
stanowiących ważne ogniwo rozwoju strategicznego gminy. 

Gmina Męcinka realizując zadania na rzecz społeczności lokalnej opiera się o długookresowe i 
strategiczne zarządzanie, którego podstawą jest strategia rozwoju gminy. Strategia Rozwoju Gminy 
Męcinka na lata 2015-2025 obowiązuje od listopada 2015r. Została przyjęta uchwałą nr XIII/92/2015 
Rady Gminy Męcinka w dniu 26 listopada 2015.  Strategia zakłada realizację trzech celów: I Gmina 
turystyczno – rekreacyjna, II Gmina Przedsiębiorcza, III Gmina o dobrych warunkach do 
zamieszkiwania.  
           
 

 
 

Budżet Gminy Męcinka w 2020 r. po stronie dochodów wyniósł 35 220 877,77 zł. Wydatki  
w wysokości 27 222 084,22 zł przeznaczone zostały m.in. na funkcjonowanie gminnych 
przedszkoli, żłobka, gminnych szkół, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, utrzymanie 
dróg i chodników, gospodarkę odpadami, pomoc społeczną. Zrealizowano również 
inwestycje za kwotę 2 302 723, 60 zł.  Wynik budżetu na koniec roku wyniósł natomiast 
+7 297 344,62 zł. 
Na szczególną uwagę zasługuje niski poziom zadłużenia, który osiągnął wskaźnik 20,73%,  
a także wzrost wartości mienia gminnego o aż 3 122 000 zł. 
 
Ważnym wydarzeniem dla Gminy Męcinka było również powstanie kolejnego piętnastego 
sołectwa Piotrowice – Osiedle, co stanowiło  oddolną inicjatywę mieszkańców i świadczy  
o rozwoju naszej gminy. 
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II. Realizacja strategii rozwoju  
 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MĘCINKA 
DZIAŁANIA 2020 R. 

______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powierzchnia gminy: 14,75 ha 
Liczba ludności: 5026 (pobyt stały i czasowy, stan na 31.12.2020r.) 
Liczba sołectw: 15 
Liczba miejscowości: 20 

CEL: GMINA O DOBRYCH 
WARUNKACH DO 
ZAMIESZKIWANIA 

 Funkcjonowanie 
przedszkoli gminnych. 

 Funkcjonowanie żłobka. 
 Rozwijanie usług 

gminnej służby zdrowia. 
 Realizacja projektu 

piecowego. 
 Realizacja inwestycji za 

kwotę 2,3 mln zł. 
 Prowadzenie szkół 

podstawowych wraz z 
dowozem uczniów. 

 Działania na rzecz 
bezpieczeństwa 
(finansowanie 
ochotniczych straży 
pożarnych). 

 Pomoc społeczna i 
działania na rzecz 
seniorów. 

 Wsparcie finansowe 
klubów sportowych, w 
tym Gminnej Akademii 
Piłkarskiej. 

 Wsparcie mieszkańców 
w czasie epidemii COVID 
19. 

 Tworzenie terenów pod 
budownictwo 
mieszkaniowe. 

 Utrzymywanie niskich 
opłat za usługi 
realizowane przez 
gminę. 

CEL: GMINA TURYSTYCZNO 
– REKREACYJNA 

 Zakup działki przy 
zbiorniku wodnym Słup o 
powierzchni ok. 1 ha na 
cele turystyczno – 
rekreacyjne. 

 Prowadzenie działań w 
celu ustalenia możliwości 
urządzenia kąpieliska na 
zbiorniku wodnym Słup.  

 Prowadzenie procedur 
planistycznych dla 
terenów wokół zbiornika 
na cele turystyczno – 
rekreacyjne. 

 Prace planistyczne dla 
lokalizacji ścieżki 
rowerowej przy drodze 
wojewódzkiej Jawor – 
Świerzawa.  

 

CEL: GMINA 
PRZEDSIĘBIORCZA 

 Prowadzenie procedur 
planistycznych dla 
terenów wokół 
zbiornika Słup na cele 
usług turystycznych  
i rekreacyjnych. 

 Przebudowa dróg w celu 
poprawy 
bezpieczeństwa i 
warunków prowadzenia 
działalności 
przedsiębiorstwom 
usługowym i 
transportowym. 

 Wprowadzenie Gminy 
do Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. 
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Największa ilość przygotowanych uchwał dotyczyła realizacji budżetu, co wynikało z 
prowadzonych inwestycji oraz realizowanych zadań, a także planowania i zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania  Przestrzennego były odpowiedzią 
na zgłaszane potrzeby mieszkańców związane głównie z budownictwem mieszkaniowym. Trend 
ten ocenia się pozytywnie, gdyż wiązanie swojej przyszłości przez głównie młodych 
mieszkańców z terenem Gminy Męcinka świadczy o pozytywnym postrzeganiu tego miejsca 
przez społeczność lokalną oraz osoby zamieszkujące poza obszarem gminy.  
Procedury planistyczne dotyczyły również tworzenia terenów turystyczno – rekreacyjnych wokół 
zbiornika wodnego Słup, w czym upatruje się potencjał rozwoju turystycznego gminy.  
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POZYSKANE DOTACJE NA INWESTYCJE W 2020 ROKU 
 
Równolegle z prowadzeniem działań związanych z epidemią COVID 19, realizacją inwestycji 
oraz innych zadań własnych pozyskano dotacje w następujących obszarach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

Wysokość pozyskanych w 2020 r. dotacji na inwestycje wynosi  

11 144 747,50 zł 

      

PRZEBUDOWA DRÓG W MĘCINCE I NOWEJ MĘCINCE 

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA U MIESZKAŃCÓW GMINY 

BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ, CHODNIKÓW I OŚWIETLONYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH 

ZAKUP 76 LAPTOPÓW DO ZDALNEGO NAUCZANIA DLA UCZNIÓW 

UTWORZENIE PRZEDSZKOLA W PRZYBYŁOWICACH 

MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ 

USUWANIE AZBESTU PRZEZ MIESZKAŃCÓW 

USUWANIE ODPADÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ PRZEZ MIESZKAŃCÓW 

BUDOWA CHODNIKA W SICHOWIE PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 

BUDOWA DROGI W MĘCINCE 
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1. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW W CZASIE EPIDEMII 
 COVID 19 
 

 Zakup i dostarczenie maseczek ochronnych dla wszystkich mieszkańców gminy. 
 Dostosowanie szkół do nauczania zdalnego – zakup 96 laptopów. 
 Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobku. 
 Dostarczenie uczniom korzystającym z dożywiania szkolnego produktów 

spożywczych do domów. 
 Organizacja opieki zdrowotnej na terenie gminy. 
 Uruchomienie „Pogotowia zakupowego” dla osób starszych, niepełnosprawnych 

oraz będących w izolacjach domowych i kwarantannach. 
 Wyposażenie służb ratowniczych w artykuły ochrony osobistej. 
 Dostosowanie Urzędu Gminy w Męcince oraz GOPS do obsługi mieszkańców w 

czasie epidemii. 
 Uruchomienie całodobowego telefonu w ramach opieki społecznej dla 

potrzebujących, 
 Nawiązanie współpracy z Wojskiem Obrony Terytorialnej oraz dostarczanie 

mieszkańcom żywności do domów. 
 Organizacja akcji mikołajkowej dla dzieci – dostarczenie do domów paczek 

okolicznościowych dla 894 dzieci. 
 Organizacja akcji społecznej dla uczniów „Bądź jak Kevin – zostań w domu”. 
 Organizacja akcji społecznej we współpracy z KS Bazalt Piotrowice „Domowa Liga 

Piłki Nożnej”. 
 Organizacja akcji społecznej „Kartki świąteczne dla dzieci w szpitalach”. 
 Dezynfekcja miejsc publicznych. 
 Współpraca z Policją w sprawie organizacji mobilnych komunikatów epidemicznych. 
 Uruchomienie dwóch punktów szczepień przeciwko COVID 19. 
 Finansowanie pakietu badań pocovidowych dla mieszkańców gminy. 
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2. Inwestycje infrastrukturalne zrealizowane na kwotę 2 302 723,60 zł 
 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 
 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 Budowa zatoki autobusowej i chodnika w Chroślicach. 
 Budowa chodnika w Sichowie. 
 Odbudowa drogi gminnej w Męcince. 
 Budowa ogrodu zimowego przy żłobku w Męcince. 
 Wykonanie odwiertu na ujęciu wody pitnej w Muchowie. 
 Modernizacja świetlicy w Przybyłowicach.  
 Budowa sieci wod – kan na działkach gminnych przeznaczonych do sprzedaży pod 

budownictwo jednorodzinne. 
 Wykonanie monitoringu miejsc publicznych. 
 Rekultywacja składowisk odpadów w Muchowie i Sichowie. 
 Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację zabytkowych parków w Chełmcu 

i Sichowie.  
 

 
          W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono również dotacji mieszkańcom do budowy 
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz dotacji dla OSP Małuszów na zakup 
samochodu pożarniczego oraz budowę remizy strażackiej.     
          Zakupiono również działkę przy zbiorniku wodnym Słup oraz działkę na cele drogowe w 
Pomocnem. 
          Z uwagi na konieczność realizacji działań związanych z epidemią Covid 19 w 2020 r. nie 
realizowano zadań z funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego.  
 
 

 
 
 
 

3. Opieka społeczna 
Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy w Męcince w 2020 r. wyniósł  8 778 412,42 zł, w tym: 
- świadczenia z pomocy społecznej – 796 759 zł 
- świadczenia rodzinne 1 218 307 zł, 
- zasiłki dla opiekunów 8 060 zł, 
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 164 692 zł, 
- stypedia szkolne  38 614 zł, 
- realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 41 
499 zł, 
- świadczenia wychowawcze 5 353 045,75 zł, 
- świadczenia 300+ 187 800 zł.                                                                                                                 
 
Analiza danych zawartych w sprawozdawczości ośrodka wykazała, iż łącznie ze świadczeń pomocy 
społecznej skorzystało 136 rodzin /13 – ze świadczeń niepieniężnych i 123 – ze świadczeń 
finansowych/. Najliczniejszą grupą korzystających z pomocy to osoby samotne -  89 osób, rodzin – 
32. Głównymi przyczynami udzielania pomocy były – ubóstwo – 104 osoby, bezrobocie – 63 osoby, 
długotrwała i ciężka choroba – 51 osób, niepelnosprawność – 48 osób. 
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Liczba osób pobierających świadczenie wychowawcze wyniosła 672 rodziny,  liczba osób  
pobierających zasiłek rodzinny 361 rodzin, fundusz alimentacyjny 23 osoby, dobry start 629 osób. 
Liczba osób korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej  wykazana w rozbiciu na przyczyny 
udzielania pomocy i jej rodzaje oddaje dynamikę bezrobocia w ostatnim okresie i potwierdza fakt 
wzrostu zapotrzebowania na świadczenia dedykowane osobom w wieku powyżej 50 roku życia i 
długotrwale bezrobotnym  /129 osób zarejestrowanych w powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze/. 
Spadek liczby dzieci korzystających z pomocy w formie bezpłatnego posiłku oddają zmiany 
demograficzne i aktywność zawodowa rodziców/opiekunów /rok 2017 – 182 dzieci dożywianych, rok 
2020 – 20 dzieci/. 
Wskaźnik deprywacji /deprywacja – niezaspokojenie potrzeb biologicznych lub psychologicznych/ 
lokalnej od 2016 roku sukcesywnie ma tendencję spadkową. Spowodowane to jest chociażby 
uruchomieniem na terenie gminy Poradni Rodzinnej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia, która oferuje 
pomoc wykwalifikowanej kadry  i odgrywa dominującą rolę zaspokajania czynnika psychologicznego 
rodzin. Dla odzwierciedlenia tej sytuacji wskaźnik w poszczególnych latach wynosił  2016 – 5,33% - 
0 osób skorzystało z poradnictwa specjalistycznego, 2017 – 4,44% - 1 osoba, 2018 – 4,11% - 6 osób, 
2019 – 3,43% - 8 osób i 2020 – 2,94% - 32 osoby. 
W tym obszarze zakres oferowanych usług i ich koszty będą miały w przyszłości tendencję wyraźnie 
rosnącą – skierowania do domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo leczniczych, usług 
opiekuńczych. 
 

4. Gminna służba zdrowia 
 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach funkcjonuje w oparciu o główną siedzibę w Piotrowicach 
oraz punkty lekarskie w Męcince i Pomocnem. W GOZ zatrudnionych jest dwóch lekarzy pediatrów, 
będących jednocześnie lekarzami medycyny rodzinnej, lekarz neurolog pełniący funkcję lekarza 
medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych – alergolog, specjalista urolog, neonatolog w 
trakcie specjalizacji. Dodatkowo swoje usługi świadczą angiolog, ginekolog, ortopeda i endokrynolog. 
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Liczba zadeklarowanych pacjentów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach przedstawia się 
następująco: 
2015 r. – 3365 osób 
2016 r. – 3405 osób 
2017 r. – 3328 osób 
2018 r. – 3501 osób 
2019 r. – 4149 osób 
2020 r. – 4313 osób 
 
Odnotowuje się wzrost o 948 osób odnosząc się do roku bazowego 2015. 

 
 
 
 
 

 
 
Zatrudnieni lekarze POZ posiadają specjalizacje: pediatria, neurologia, specjalizacja chorób 
wewnętrznych, alergologia, urologia.   
 
Wynik finansowy Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2020 wyniósł 29 001,41 zł. 
 
Prowadzone akcje profilaktyczne: 

 spirometria – bezpłatna konsultacja z lekarzem pulmonologiem w zakresie chorób płuc; 
 „ Bezpłatne badanie słuchu” 
 „ Bezpłatne badanie wzroku” 
 „ STOP NOOTWOROM” pakiety markerowe dal Pań i dla Panów; 
 „ Dzień Kobiet” akcja profilaktyczna – poziom CRP oraz markeru nowotworowego CA125, 
 „ Dzień Babci i Dzidka” - poziom witaminy D3 oraz wapnia.  
 „Badania przesiewowe na nowotwór jelita grubego”  
  szczepienia przeciw grypie 

 
 

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W PIOTROWICACH 

BADANIA 
 EKG 
 USG jamy 

brzusznej 
 USG tarczycy 
 USG serca 
 USG ginekolog. 
 USG piersi 
 Badania 

laboratoryjne. 
 Badania 

pocovidowe. 
 Badania przy 

użyciu 
analizatora 
hematolog. np. 
szybkie wykrycie 
zawału serca 

 Badania wzroku 
i słuchu. 

 

SPECJALIŚCI 
 
 Angiolog 
 Ginekolog 
 Ortopeda 
 Urolog 
 Endokrynolog 
 Stomatolog 
 Psychiatra 
 
 

  

PORADNIA 
RODZINNA 
 
Oferuje  pomoc 
osobom 
indywidualnym, 
parom, 
małżeństwom i 
rodzinom, a także 
osobom 
borykającym się z 
problemem 
uzależnienia. 
Psycholog 
Psychiatra 
Psychoterapeuta 
Dietetyk 
Finansowanie z 
budżetu Gminy 
Męcinka. 
 

POZ 
Podstawowa Opieka 
Zdrowotna, 
w ramach której 
przyjmują lekarze 
rodzinni oraz 
pediatrzy. 
Codziennie 
wykonywane są 
badania 
laboratoryjne. 
 

 
 
AKCJE 
PROFILAKT. 
 
 
 
 

REHABILITACJA 
SPORTOWA I 
ESTETYCZNA  
ICOONE 
 
Leczenie: obrzęków 
limfatycznych, 
skutków ubocznych 
mastektomii, blizn 
pooperacyjnych, 
pourazowych, 
pooparzeniowych, 
pozapalnych, 
przykurczy, zespołu 
cieśni nadgarstka – 
przywrócenie 
ruchomości mięśni 
dłoni, zaburzeń czucia 
powierzchownego, 
leczenie bólu – stanów 
bólowych, zaparć. 

REHABILITACJA 
 
Zabiegi rehabilitacyjne 
dla dzieci i dorosłych.  
 
Seniorzy w wieku 60+ 
dzięki dofinansowaniu 
z budżetu gminy 
korzystają z 
rehabilitacji bezpłatnie. 
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5. Edukacja 
 

Gmina Męcinka w 2020 r. przeznaczyła na funkcjonowanie oświaty 6 902 548,19 zł, z czego 
3 749 757,00 zł  pochodziło z subwencji budżetu państwa,  276 967,64 zł innych dotacji i refundacji, 
natomiast 2 875 823,55 zł z budżetu Gminy Męcinka. 
 
W skład systemu gminnej oświaty wchodzą :  

 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Męcince, w ramach którego funkcjonują: pełnowymiarowe 
przedszkole i szkoła podstawowa. Liczba uczniów 201, liczba dzieci uczęszczających do 
przedszkola – 84 (stan na 28.08.2020r.). Liczba zatrudnionych nauczycieli 31, w tym 29 w 
pełnym wymiarze czasu pracy i 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy, co przekłada się na  
29,87 etatów.  

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piotrowicach , w ramach którego funkcjonują : szkoła 
podstawowa i pełnowymiarowe przedszkole w Piotrowicach oraz oddział przedszkolny w 
Pomocnem. Liczba uczniów – 151, liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli 71 (stan na 
28.08.2020r.). Liczba zatrudnionych nauczycieli 29, w tym 21 w pełnym wymiarze czasu 
pracy i 8 w niepełnym wymiarze czasu pracy, co przekłada się na  24,27  etatów.  

 
Przedszkola na wniosek Gminy Męcinka realizują innowacyjne programy nauczania.  
Gmina Męcinka realizowała dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich pn. Zdalna Szkoła 
oraz Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego. Celem projektu, który został zrealizowany był zakup sprzętu komputerowego niezbędnego 
do wsparcia procesu zdalnego nauczania.         
Łącznie do dwóch szkół zakupiono 76 sztuk komputerów przenośnych, które umożliwiły uczniom 
naukę w trybie online.  
W ramach  Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy 
Męcinka  w ubiegłym roku  10 uczniów ze Szkoły Podstawowej  w Piotrowicach oraz 10 uczniów ze 
Szkoły  Podstawowej w Męcince otrzymało stypendium Wójta Gminy Męcinka. Łączna kwota 
przeznaczona na stypendium wyniosła 14 400 zł. Z uwagi na trwającą epidemię Covid 19 nie były 
realizowane wyjazdu uczniów w ramach Systemu Motywacyjnego Wójta.  
Gmina Męcinka realizowała zadania w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”. Dzięki 
pozyskanej przez gminę dotacji doposażona została stołówka szkolna w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Męcince.  

 
 

 
6. Żłobek 
W 2020 r. funkcjonował gminny żłobek dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Placówka 
oferowała 20 miejsc dla dzieci. W roku sprawozdawczym ze żłobka skorzystało 30 dzieci z terenu 
Gminy Męcinka.  Zatrudnionych było 5 osób. Gmina Męcinka placówkę uruchomiła dzięki 
pozyskanej dotacji w wysokości 400 000 zł w ramach rządowego programu Maluch +2018 oraz 
dotację w wysokości 658 979,58 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Żłobek w Męcince”.  
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7. Sport 
 
Gmina Męcinka realizuje działania sportowe w celu propagowania zdrowego trybu życia, integracji 
mieszkańców, a także promocji. Corocznie jest organizatorem takich imprez jak Rzepakowa Dycha, 
Sportowa Olimpiada Malucha, Turniej Lata o Puchar Wójta – rozgrywki piłkarskie, Regaty Żeglarskie 
(współorganizacja z Gminnym Klubem Żeglarskim). W 2020 r. z powodu epidemii Covid 19 imprezy 
się nie odbyły. 
W 2020 r. Gmina Męcinka wspiera kluby sportowe zarówno w formie dotacji finansowych, ale także 
pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej podczas różnych wydarzeń. Kluby korzystają z gminnych 
obiektów sportowych takich jak boiska, szatnie, sala gimnastyczna. W roku sprawozdawczym gmina 
przeznaczyła na dotacje dla klubów sportowych w wysokości 135 400 zł.  
 

 
 
Utworzona Gminna Akademia Piłkarska w partnerstwie z Akademią Miedzi Legnica. Akademia jest 
ofertą skierowaną do dzieci i młodzieży. Trenerami są instruktorzy z Akademii Piłkarskiej miedzi 
Legnica. 
 
Dzieciom uczęszczającym do przedszkoli gminnych zapewniona jest bezpłatna nauka pływania, którą 
finansuje Gmina Męcinka oraz Kopalnia Surowców Skalnych Bartnica.  
 
Uczniowie szkół podstawowych mają możliwość bezpłatnej nauki pływania w ramach programu 
„Umiem pływać”, z którego gmina pozyskuje dotacje na ten cel.  

 
 

8. Działania kulturalne i integracja społeczna 
 

a. Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince 
 
W 2020 r. budżet GBP wyniósł 108 280,89 zł, w tym 107 171,31 zł pochodziło  z budżetu 
Gminy Męcinka, 1 078,85 zł z pozyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej (na zakup nowości 
wydawniczych). Ogólnie biblioteka otrzymałam dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 
5385,00zł – ostatecznie 1078,85 zł po uwzględnieniu zwrotu z tyt. niewykonanego wkładu 
własnego z dnia 27.01.2021r.) 
W 2020 r. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia zatrudnione były: 
- 1 osoba na cały etat - Kierownik GBP w Męcince i w Filii GBP w Piotrowicach 
- 1 osoba na ¼ etatu w Fili GBP w Pomocnem i ¼ etatu w Fili GBP w Przybyłowicach 
W okresie od 1 maja do 21 grudnia zatrudnione były: 
- 1 osoba na 3/10 etatu – kierownik GBP w Męcince i  2/10 etatu w Filii GBP w Piotrowicach 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dotacje udzielane klubom sportowym w latach 2014 - 2020



 

12 
 

12 Raport o stanie Gminy Męcinka za 2020 r. 

 - 1 osoba na 2/10 etatu w Filii GBP w Pomocnem i  osoba  na 3/10 etatu w Filii GBP w 
Przybyłowicach ).  
 

b. Przedsięwzięcia społeczno – kulturowe, których organizatorem jest Gmina 
Męcinka 
 
Celem przedsięwzięć społeczno – kulturowych organizowanych przez Gminę Męcinka jest 
kultywowanie tradycji oraz budowanie tożsamości lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego w 
oparciu o wartości wynikające z kultury narodowej i tradycji ludowych. Celem jest integracja 
społeczności lokalnej oraz promocja Gminy Męcinka. 
Najważniejszym wydarzeniem społeczno – kulturowym organizowanym przez Gminę Męcinka 
są Dożynki Gminne. W kalendarzu gminnych imprez znajdują się również impreza sportowa 
Rzepakowa Dycha, Gminny Dzień Dziecka, impreza sportowa Turniej Lata o Puchar Wójta, 
Święto 11 listopada oraz Gminna Wigilia Mieszkańców. Gmina Męcinka od dwóch lat 
zaangażowana jest w organizację Gminnego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 
2020 r. wszystkie powyższe przedsięwzięcia zostały zaplanowane do realizacji, jednakże z 
uwagi na epidemię koronawirusa jedynym zrealizowanym wydarzeniem był Gminny Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.   
 
Gmina Męcinka wspiera finansowo i organizacyjnie również inne wydarzenia przygotowywane 
przez sołectwa Gminy Męcinka oraz organizowaną od kilkudziesięciu lat Pielgrzymkę na 
Kalwarię w Męcince. W 2020 r. w ramach budżetu gminy wsparta została Pielgrzymka na 
Kalwarię. 

 
9. Bezpieczeństwo 

Ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy Męcinka zajmują się cztery ochotnicze straże 
pożarne: OSP Męcinka (KSRG), OSP Małuszów (KSRG), OSP Pomocne i OSP Przybyłowice.  
W 2020 r. na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową z budżetu Gminy Męcinka 
przeznaczono kwotę 175 558,03 zł.  
Jednostki dysponują następującymi samochodami: 
- OSP Męcinka:  samochód średni Mann GBA 2017, Samochód lekki Ford 2006, samochód 
średni Mercedes GBA 1971, ponton ratowniczy z silnikiem, 
- OSP Pomocne samochód lekki GBA Mitsubishi Fuso 2017, 
- OSP Przybyłowice samochód lekki ratowniczo – gaśniczy Opel Movano 2018, 
- OSP Małuszów samochód średni Renault GBA 1994, samochód średni Mann GBA 2020. 
Jednostki OSP posiadają sprzęt do ratownictwa drogowego oraz sprzęt do udzielania pomocy 
przedmedycznej. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że w celu poprawy bezpieczeństwa na 
terenie Gminy Męcinka konieczny jest zakup łodzi ratowniczej dla OSP Przybyłowice oraz 
prowadzenie szkoleń dla strażaków OSP z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, działań ratowniczych i poszukiwawczych na zbiorniku wodnym, ratownictwa 
drogowego oraz działań poszukiwawczych na terenach leśnych.  

 
10. Ochrona zabytków 

W Gminie Męcinka funkcjonuje Gminna Ewidencja Zabytków. 
Gmina Męcinka udziela dotacji na prace restauratorskie przy zabytkach znajdujących się na 
terenie Gminy Męcinka wpisanych do Rejestru Zabytków. W 2020 r. z budżetu Gminy Męcinka 
na ten cel udzielono dotacje w łącznej kwocie 25 000 zł, która przeznaczona została dla Parafii 
w Słupie. Z wnioskiem o dotację wystąpiła również Parafia w Męcince, jednakże wycofała swój 
wniosek.  
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III. Mienie komunalne 

 
1. Składniki mienia Gminy Męcinka objęte prawem własności - dane w tys. zł. 
                                  
L.p Nazwa środków trwałych  Stan mienia 

na  
01.01.2020 

Wzrost 
wartości 
mienia  

Zmniejs
zenie 
wartości 
mienia 

Stan na 
31.12. 
2020 r. 

1. Grunty  2.735 345 45 3.035 
2. Budynki i lokale 17.220 895 41 18.074 
3. Obiekty inżynierii lądowej  57.968 1.681 0 59.649 
4. Maszyny i urządzenia  871 27 0 898 
5. Środki transportu  1.527 0 0 1.527 
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie 
1.587 276 16 1.847 

 OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA 81.908 3.224 102 85.030 
 

Na przestrzeni 2020 r. wartość mienia komunalnego wzrosła o 3,122 mln. zł i na koniec roku 
wynosi 85,030 mln. zł. W okresie ostatnich pięciu lat nastąpił znaczący wzrost wartości mienia 
gminy tj. o 25,8 mln zł. co stanowi o  43,6% w porównaniu do 2014 r. 

     Rys. 1. Wartość mienia komunalnego w latach 2014 – 2020 w mln. zł.  

 

 

2.  Stan mienia gminnego  

Grunty 
 
Gmina Męcinka posiada grunty o powierzchni 359,2572 ha, z tego: 
1) grunty stanowiące własność gminy -  345,2330 ha, w tym: 

 grunty rolne niezabudowane – 29,9513 ha 
 grunty rolne zabudowane – 2,8026 ha 
 grunty zabudowane nierolne – 6,7519 ha 
 drogi - 263,7325 ha 
 lasy oraz grunty zadrzewione – 10,4630 ha 
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 tereny rekreacyjno - wypoczynkowe – 10,1634 ha 
 grunty pod wodami - 2,1572 ha 
 tereny pozostałe - 19,2111 ha.  

  2) grunty w użytkowaniu wieczystym  - 14,0242 ha, w tym: 
 rolne - 5,3850 ha 
 cele nierolne - 8,6392 ha  

 

Budynki i obiekty komunalne  

W zasobach komunalnych gminy na dzień 31.12.2020 r. znajduje się 20 lokali stanowiących własność 
gminy: 

1) 12 budynków mieszkalnych, w tym: 
 2 budynki ze 100 % udziałem gminy, w których znajduje się 2 lokale mieszkalne, 
 10 budynków, które stanowią współwłasność z osobami fizycznymi, w budynkach tych 

znajdują się 42 lokale, z tego: 
  -  18 lokali stanowiących własność gminy, co stanowi 43% 
  -  24 lokale stanowiące własność osób fizycznych, co stanowi 57%. 

2) 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 178,76 m2  

3) świetlice wiejskie – 12 
4) remizy OSP - 4 
5) budynki szkolne – 4 
6) ośrodki zdrowia – 2 
7) żłobek - 1 
8) budynki po byłych ośrodkach zdrowia - 1 
9) budynek biurowy – 1 
10) przystanki – 33  

 

Infrastruktura komunalna  

  1) drogi: gmina jest właścicielem 120 096 km dróg gminnych, z tego: 
 drogi publiczne 22,096 km w tym drogi asfaltowe – 20.096 km 
 drogi wewnętrzne – 98 km w tym drogi asfaltowe – 18,007 km, drogi tłuczniowe – 29,536 km, 

drogi gruntowe – 50,457 km. 
 

W 2020 r. gmina przejęła dwie drogi o długości 5,110 km od Starostwa Powiatowego w Jaworze, tj. 
drogę nr 2808D w Męcince oraz drogę nr 2809D relacji Męcinka - Słup.  
 

  2) wodociągi - posiada 14 miejscowości o łącznej dł. – 81,284 km 
  3) gazociągi – posiada 3 miejscowości o łącznej długości – 9 km 
  4) kanalizacja - posiada 9 miejscowości o łącznej dł. – 59,470 km i 128 szt. PBOŚ w 5 
      miejscowościach na terenie górskim.  
  5) cmentarze – na terenie Gminy znajdują się 4 cmentarze komunalne w miejscowościach 
Chełmiec, Małuszów, Sichów i Męcinka które zajmują 2,31 ha. 
  6) obiekty sportowe – obiekty sportowe zajmują 7,81 ha, w tym 4,30 ha to boiska sportowe z 
niewielkim zapleczem socjalnym, użytkowane przez cztery klubu sportowe. Pozostałą powierzchnię 
zajmują obiekty sportowe przy szkołach w Męcince i Piotrowicach, przy obiekcie gminnym w 
Pomocnem  oraz place zabaw we wszystkich 14 miejscowościach. 
 7) zieleń -  tereny zielone Gminy Męcinka odgrywają ważna rolę z uwagi na fakt, iż część terenu 
gminy zajmuje Park Krajobrazowy Chełmy.  Komunalne tereny zielone zajmują 10 ha z tego: - lasy 
komunalne – 5 ha,  - parki – 5 ha. 
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Najcenniejszym elementem zieleni komunalnej są zabytkowe parki w obrębie wsi Sichów i Chełmiec. 
Liczny starodrzew rosnący w tych parkach to pomniki przyrody. Wśród nich są między innymi 
tulipanowce amerykańskie, platany klonolistne, dęby szypułkowe, lipy szerokolistne, kasztanowce 
białe, klony, wiąz szypułkowy i cisy pospolite.  Wiek najstarszych drzew przekracza 150 lat.       
 

3. Zmiany w mieniu komunalnym gminy Męcinka  
    od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  
 

Sprzedaż mienia 

Mienie sprzedane Kwota netto 
w zł 

Kwota brutto 
w zł 

LOKAL UŻYTKOWY NR 4 O POW. 7,17M2 - KONDRATÓW 34 ORAZ CZĘŚCI 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ GRUNTU NR 124 O POW. 0,06 HA 
OBRĘB KONDRATÓW 

4 040 4 969,2 

LOKAL MIESZKALNY NR 2 O POW. 57,28 M2 – MĘCINKA 74 ORAZ CZĘŚĆ 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ GRUNTU NR 677 O POW. 0,094 HA - 
OBRĘB MĘCINKA 

11 940 11 940 

DZIAŁKA NR 601/2 O POW. 0,0747 HA OBRĘB  POMOCNE 14 268 14 268 

LOKAL MIESZKALNY NR 2 O POW. 42,16 M2 - MĘCINKA 25  
WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ STANOWIĄZEJ DZIAŁKĘ 
GRUNTU NR 591/7 

11 480 11 480 

DZIAŁKA NR 54/3 I 54/4 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,2385 HA  
OBRĘB MAŁUSZÓW 

36 360 44 722,8 

DZIAŁKA NR 408/1 O POW. 0,1799 HA OBRĘB MĘCINKA 6 500 6 500 

DZIAŁKA GRUNTU NR 136/13 O POW. 0,1006 HA, OBRĘB SŁUP 40 400 49 692 

1/2 NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ DZ. NR 202/2 O  
      POW.0,05 HA, OBRĘB POMOCNE 

18 180 18 180 

LOKAL MIESZKALNY NR 1 W BUDYNKU MĘCINKA NR 23 29 000 29 000 

DZIAŁKA Nr 240 O POW. 1,65 HA, OBRĘB POMOCNE 40 400 40 400 

DZIAŁKA Nr 224/2 O POW. 0,36 HA, OBRĘB POMOCNE 12 120 12 120 

DZIAŁKA NR 232/3 O POW. 1,40 HA, OBRĘB POMOCNE 40 400 40 400 

 

Nabycie mienia przez Gminę Męcinka 

 
 Nieodpłatne przejęcie od Starostwa Powiatowego w Jaworze drogi Nr 2808D w Męcince o 

             dług. 3,010 km o wartości 804.990,89 zł.  
 Nieodpłatne przejęcie od Starostwa Powiatowego w jaworze drogi Nr 2809D relacji Męcinka - 

Słup dł. 2,100 km. o wartości 285.362,71 zł.  
 Nieodpłatne przejęcie od Starostwa Powiatowego w Jaworze działek drogowych Nr 692/4, 

914, 692/2 o wartości 275.400 zł.  
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 Nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej w Sichowie działki nr 190/3 o pow. 0,0924 ha o 
wartości 2.500 zł. pod budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej.  

 Zakupiono od osoby fizycznej działkę Nr 219/5 o pow. 0,995 ha za cenę 46.730,10 zł. nad 
zbiornikiem wodnym Słup z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej.  

 

Zamiana mienia gminy z RSP „ZGODA” Pomocne od drogę gminną 
 Działki RSP Nr 494/5 i 494/8 w Pomocnem wartość 17.958,00 zł. brutto. 
 Działka gminy Nr 601,2 w Pomocnem o wartości 14.268,00 zł. brutto. Z dopłatą ze strony 

gminy. 
    

 

4. Ogółem z mienia gminnego w 2020 r. osiągnięto dochody 1.650.857,36 zł,                  
z tego : 

- ze sprzedaży mienia –  269.069,79 zł         
- czynsz dzierżawny  –  31.458,92 zł. 

 - użytkowanie wieczyste gruntów –  14.232,86 zł. 
 - czynsz najmu gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych – 86.419,30 zł.  
 - odsetki od nieterminowych wpłat 2.459,35 
 - sprzedaż wody i odbiór ścieków – 1.221.402,92 zł. 
 - odsetki od nieterminowych opłat za wodę i ścieki – 4.073,21 zł. 
 - dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 7.309,95 zł. 
 - wykup miejsca na cmentarzach komunalnych – 5.550 zł.  
 - odsetki z lokat bankowych – 8.881,06 zł.  
 

5. Udziały w spółkach 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Męcinka posiadała 448 udziałów po 500 zł. każdy na łączną kwotę 
224.000 zł. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z. o.o.  z siedzibą w 
Lubawce ul. Nadbrzeżna 5A. zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dn. 15.10.2010 roku. Gmina  posiada 
w tej spółce 2,07% udziałów.  
 

6. Hipoteki 

Ustanowiona została hipoteka umowna na nieruchomości gminnej, zabudowanej budynkiem 
Gimnazjum, położona w Męcince oznaczona w księdze wieczystej KW 25743 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Jaworze. Jest to zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej w 2008 r. w WFOŚIGW we 
Wrocławiu na budowę kanalizacji Słup – Chroślice – Męcinka na kwotę 2.758.200 zł. Na dzień 31 
grudnia 2020 r. do spłaty pozostało 1.383.200, spłata pożyczki rozłożona w ratach do roku 2023.    
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IV. POWSTANIE KOLEJNEGO SOŁECTWA W GMINIE MĘCINKA 
 
 

 

  
 

KALENDARIUM 

 19.08.1991 r. – 27.11.1998 r. – WŁAŚCICIELEM TERENU JEST GMINA MĘCINKA – 
na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego 

 27.11.1998 r. – sprzedaż nieruchomości na rzecz Gminy Jawor  
 27.11.1998 r. – 20.01.2009 r. – WŁAŚCICIELEM TERENU JEST GMINA JAWOR 
 20.01.2009 r. – sprzedaż nieruchomości przez Gminę Jawor na rzecz osób 

prywatnych. 
 29.12. 2009 r. – Rada Gminy Męcinka podejmuje uchwałę w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o 
ustalenie urzędowej nazwy miejscowości (uchwała nr XXXVIII/236/09). 

 29.10.2010 r. – Rada Gminy Męcinka podejmuje uchwałę o przekształceniu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Męcinka pod 
budownictwo mieszkaniowe (uchwała nr XLIX/325/10) 

 23.12.2010 r. – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje 
rozporządzenie dotyczące ustalenia nazwy Piotrowice – Osiedle dla nowej 
miejscowości w Gminie Męcinka (Dz.U. Nr 257 poz. 1741). 

 13.09.2019 r. – Mieszkańcy miejscowości Piotrowice – Osiedle korzystając z 
uprawnienia określonego w Statucie Gminy Męcinka występują z wnioskiem 
do Przewodniczącego Rady Gminy Męcinka o utworzenie sołectwa. 

 28.02.2020 r. Rada Gminy Męcinka podejmuje uchwałę w sprawie podziału 
sołectwa Piotrowice oraz utworzenia sołectwa Piotrowice – Osiedle (uchwała 
nr XIX/142/2020). 

 22.05.2020 r. Rada Gminy Męcinka podejmuje uchwałę w sprawie nadania 
statutu sołectwu Piotrowice – Osiedle (uchwała nr XX/150/2020). 

 15.07.2020 r. odbyły się pierwsze wybory sołeckie Piotrowic – Osiedla, podczas 
których dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej.  
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V. WNIOSKI I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU 
 

Zarządzanie Gminą Męcinka realizowane jest w ujęciu strategicznym.  W bieżący sposób dokonywana 
jest zarówno analiza potrzeb, ewaluacja i monitoring osiągania założonych rezultatów.  
Realizacja celów tj. gmina o dobrych warunkach do zamieszkiwania, gmina turystyczno – rekreacyjna 
oraz gmina przedsiębiorcza odbywa się z uwzględnieniem dostępnych zasobów finansowych, 
kadrowych i organizacyjnych. Zaistniała w 2020 r. epidemia COVID 19 wymusiła przekierowanie 
znaczącej części potencjału, którym gmina dysponuje na obszary ochrony zdrowia i życia 
mieszkańców. Jednocześnie realizowane były wszystkie podstawowe potrzeby społeczności lokalnej 
oraz inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie w okresie wcześniejszym. 
Ważnym działaniem strategicznym realizowanym przez samorząd Gminy Męcinka w 2020 r. w 
kierunku rozwoju przedsiębiorczości było nabycie działki przy zbiorniku Słup oraz prowadzenie 
procedur planistycznych przygotowujących te tereny do działalności turystyczno – rekreacyjnej. 
Wprowadzenie Gminy Męcinka do Aglomeracji Wałbrzyskiej stwarza z kolei większe szanse na 
pozyskiwanie dotacji unijnych w nowych konkursach.  
Zarówno ten kierunek działań, jak też tworzenie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych uznaje się 
za właściwy z punktu widzenia dalszego rozwoju gminy. Niezbędne jest tworzenie terenów 
produkcyjnych i usługowych oraz zintensyfikowanie działań promujących te tereny wśród 
potencjalnych inwestorów. 
Za istotne uznaje się kontynuowanie działań polegających na rozwoju usług publicznych w zakresie 
edukacji, ochrony zdrowia, opieki i bezpieczeństwa. 

 
 
Mirosław Brzozowski 
 
Wójt Gminy Męcinka 

 
Męcinka, 28 maja 2021 r. 


