
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 31 lipca do 28 sierpnia 2020 r.



POZYSKANE DOTACJE

43 000 zł z budżetu państwa na zakup kolejnych laptopów dla 
uczniów Gminy Męcinka.



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.

W okresie sprawozdawczym od  01.08. do 28.08.2020r.
7. Przeprowadzono  spotkania informacyjne

dla 4 grup oraz indywidualne konsultacje 

dla mieszkańców.

8. Ogłoszono nabór wniosków dla mieszkańców.





Budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych 

Gminy Męcinka 

w Nowej Męcince.

Gmina posiada 9 działek budowlanych oraz działkę 

pod usługi publiczne dla mieszkańców. 

Budowana sieć umożliwi również uzbrojenie działek 

osób prywatnych.

Realizacja inwestycji



Rozbudowa żłobka w Męcince

Realizacja inwestycji



Realizacja inwestycji

Budowa drogi w Męcince

1. Wyłoniono wykonawcę.

2. Podpisano umowę na realizację inwestycji.

3. Realizacja zadania.



Modernizacja kuchni szkolnej w Męcince i dostosowanie  placówki do 

uruchomienia przygotowywania posiłków dla Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego w Piotrowicach.

Realizacja inwestycji



Realizacja inwestycji

Przygotowywanie biura obsługi klienta na parterze Urzędu Gminy 

w Męcince

Celem inwestycji jest poprawa jakości obsługi klienta w Urzędzie Gminy  

w Męcince.

II etap inwestycji w trakcie realizacji



Zabudowa rowu w Męcince  w celu uporządkowania gospodarki wodnej w 
części wsi przy drodze gminnej (działka numer 675).

Inwestycja w trakcie realizacjiStan przed inwestycją

Realizacja inwestycji



Inwestycje przygotowywane

Budowa zatoki autobusowej w Chroślicach wraz z budową chodników przy zatoce, 

przejściami dla pieszych oraz oświetlenia przejść.

Dotychczasowe działania:
1. Przygotowano koncepcję inwestycyjną.
2. Dokonano uzgodnień z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie lokalizacji nowych obiektów w ramach 

inwestycji.
Pozyskano dotację z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3. Dokonano zgłoszenia budowy inwestycji do Wojewody  Dolnośląskiego. Trwa procedura administracyjna.

Stan obecny Plan inwestycji



Inwestycje przygotowywane

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 

w Sichowie

Dotychczasowe działania
1. Przygotowano dokumentację techniczną.
2. Dokonano uzgodnień z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu 

w sprawie lokalizacji nowych obiektów w ramach inwestycji.
3. Dokonano uzgodnień z prywatnymi właścicielami nieruchomości.
4. Pozyskano dotację z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
5. Przeprowadzono procedurę przetargową. 

Działania w okresie sprawozdawczym tj. od 01.08. do 
28.08.2020 r.
Wyłoniono wykonawcę realizacji inwestycji.



Inwestycje przygotowywane

Przebudowa i remont drogi powiatowej w 

Piotrowicach

Dotychczas zrealizowane działania:
1. Wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Powiatu Jaworskiego 

o konieczność wykonania remontu drogi w celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Dokonano uzgodnień ze Starostą Powiatu Jaworskiego 
w sprawie realizacji inwestycji 
w 2020/2021 roku.

1. Zadeklarowano udział finansowy Gminy Męcinka w 
realizacji inwestycji.

2. Udział pracowników Urzędu Gminy w Męcince w pracach 
projektowych.

W okresie sprawozdawczym 
tj. od 01.08. do 28.08.2020 r.
Analiza przygotowanej dokumentacji 

projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego.



Inwestycje przygotowywane

Przejęcie drogi powiatowej Nowa Męcinka –

Męcinka w celu wykonania jej przebudowy wraz 

z budową kanalizacji deszczowej, chodników 

oraz oświetlenia ulicznego i przejść dla pieszych. 

1. Zlecono opracowanie dokumentacji 

projektowej.

2. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji 

do Funduszu Dróg Samorządowych.



Inwestycje przygotowywane

Przejęcie drogi powiatowej w kierunku Słupa i 

zbiornika wodnego Słup w celu wykonania jej 

przebudowy.

1. Zlecono opracowanie dokumentacji 

projektowej.

2. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji 

do Funduszu Dróg Samorządowych.



Sprzedano:

Działkę budowlaną w Słupie (20.08.2020)

Przygotowano do sprzedaży:

• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność mieszkalno /usługową,

• działkę budowlaną (zabudowa zagrodowa) przy budynku po byłym ośrodku zdrowia w Męcince,

Przygotowywane są: 

• Działki budowlane w Nowej Męcince

• Nieruchomość rolna w Męcince

• Działki inwestycyjne na terenie po byłej piaskowni k. Nowej Męcinki

(obręb Piotrowice)

• Trzy nieruchomości rolne w Pomocnem

• Udział w nieruchomości zabudowanej w Pomocnem

• Nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej w Pomocnem

• Nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej w Przybyłowicach

• Nieruchomość do zabudowy mieszkaniowej w Piotrowicach

Nieruchomości



Trwają procedury planistyczne:

• Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenów k. zbiornika wodnego Słup oraz w okolicy parku zabytkowego w Sichowie.

• Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie tworzenia 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe i rekreacyjne na 
terenie gminy.

• Zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenu obecnie funkcjonującej kopalni Trupień w Kondratowie. 

Zagospodarowanie przestrzenne 



• Spotkanie z dyrektorami szkół i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w sprawie 

uruchomienia szkół 1 września 2020 r. oraz potrzeb mieszkańców w związku z trwającą 

epidemią koronawirusa.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą





• Spotkanie z właścicielem dziełek inwestycyjnych przy zbiorniku wodnym Słup w sprawie 

planów zagospodarowania terenu.

• Spotkanie z radnymi i sołtysami Gminy Męcinka w sprawie omówienia potrzeb 

mieszkańców oraz kierunków działań samorządu w 2021 r.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Sfinansowanie zajęć wakacyjnych dla 
uczniów szkół Gminy Męcinka na zbiorniku 
wodnym Słup.



• Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej –
bezpłatne szczepienie przeciwko grypie dla 
mieszkańców Gminy Męcinka będącymi 
pacjentami Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Piotrowicach oraz punktów lekarskich w 
Męcince i Pomocnem.



Zorganizowanie spotkania w sprawie uruchomienia na zbiorniku wodnym Słup 
patroli służb ratowniczych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców i turystów korzystających z akwenu.

W spotkaniu wzięli udział:

1. Wójt Gminy Męcinka – organizator
2. Zastępca Wójta Gminy Męcinka.
3. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
4. Kierownik zbiornika.
5. Prezes Dolnośląskiego WOPR-u.
6. Komendant Powiatowy Policji w Jaworze.
7. Komendant Powiatowy PSP w Jaworze.
8. Komendant Gminny OSP.



Wręczenie nagród dla uczniów szkól Gminy 
Męcinka za udział 
w konkursach „Bądź jak Kevin – zostań w 
domu” oraz „Domowa Liga”, które 
zorganizowane zostały 
w ramach akcji promujących przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa podczas epidemii 
koronawirusa. 



Prowadzenie prac w celu 

przeprowadzenia powszechnego 

spisu rolnego 



Wznowienie treningów Gminnej Akademii Piłkarskiej 
w Męcince po przerwie związanej z epidemią 
koronawirusa.



• Spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w sprawie możliwości rekreacyjnego zagospodarowania 

zbiornika wodnego Słup.

• Spotkanie z prezesem  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce. 

• Udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce. 

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Przekazanie w użyczenie działki gminnej w Małuszowie oraz dokumentacji 

projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla OSP Małuszów w celu budowy 

remizy ochotniczej straży pożarnej przez członków tej jednostki.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Złoty Karp  w Piotrowicach  w celu użyczenia stawu 

przy zabytkowym parku na realizację zadań statutowych stowarzyszenia.

• Jaworskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji w celu organizacji na terenie po byłej żwirowni 

w Nowej Męcince zawodów motoryzacyjnych 17 – 18 października 2020 r.

• Spotkanie z Proboszczem Parafii w Męcince w sprawie współfinansowania przez Gminę Męcinka 

Pilegrzymki na Kalwarię w 2020 r.

• Spotkanie z mieszkańcami Muchowa podczas zebrania wiejskiego w sprawie podziału funduszu 

sołeckiego.

• Spotkanie z mieszkańcami i udział w uroczystych mszach świętych dożynkowych w Pomocnem i 

Męcince.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z seniorami podczas podsumowania edukacyjnego projektu z 
obsługi komputera.

Seniorzy otrzymali na własność tablety.





Zarządzenia

• Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Męcinka z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie uzupełnienia Gminnego Zespołu Spisowego w Męcince

• Zarządzenie nr 57  z dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 60/2019 

Wójta Gminy Męcinka z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy 

Męcinka 

• Zarządzenie nr 58 z dnia 24 sierpnia 2020 roku 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Męcinka za I półrocze 2020 r. 

http://www.bip.mecinka.pl/Document/3744


Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


