
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 30 kwietnia do 9 czerwca 2022 r.





DOTACJA 40 000 zł 
z budżetu Województwa Dolnośląskiego 
na budowę miejsc postojowych 
w Małuszowie.

Spotkanie z Radnym Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego Piotrem Karwanem. 



Realizacja programu dla seniorów w zakresie 
zakupu opasek bezpieczeństwa dla seniorów 
w Gminie Męcinka.

Opaski, które wyposażone będą w przycisk 
bezpieczeństwa, detektor upadku, czujnik zdjęcia 
opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające 
komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami 
oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności 
życiowe (puls, saturacja) otrzyma ok. 300 osób z terenu 
Gminy Męcinka. 

Ogłoszony został przetarg publiczny na dostawę 
opasek.
Planowany harmonogram działań 2022r.:
- do 30 sierpnia – dostawa opasek;
- wrzesień – przeprowadzenie procedury dot. 
przydziału opasek seniorom, sporządzenie umów 
bezpłatnego przekazania oraz przekazanie opasek;
- wrzesień/październik – szkolenia seniorów.



ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA DZIECKA W SICHOWIE

Film





PRZYGOTOWANIE OFERTY WAKACYJNEJ DLA  DZIECI 
I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY MĘCINKA

WAKACJE POD ŻAGLAMI W GMINIE MĘCINKA   

Bezpłatna oferta, którą dla dzieci i młodzieży z Gminy Męcinka przygotował Samorząd w partnerstwie 

z Gminnym Klubem Żeglarskim Cysterska Brać oraz Klubem Żeglarskim Widmo. Wspiera nas Dolnośląski 

Oddział WOPR oraz Policja - Posterunek Wodny z Wrocławia. 



Realizacja wakacyjnego programu 
Edukacyjnego dla uczniów szkół 
w Gminie Męcinka



Pomoc mieszkańcom w wypełnieniu obowiązku w zakresie 
złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła

Aby ułatwić mieszkańcom realizację ustawowego obowiązku w zakresie złożenia deklaracji na 

temat źródeł ciepła, na podstawie zebranych podczas inwentaryzacji gminnej danych w ramach 

pracy Urzędu Gminy przygotowane zostały częściowo wypełnione deklaracje, które przy 

współpracy sołtysów, radnych i pracowników Urzędu zostały mieszkańcom dostarczone do 

domów.  



INWESTYCJE

OKRES REALIZACJI 2022-2024 



INWESTYCJE

• Budowa nowego ośrodka zdrowia w Nowej Męcince – realizacja 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 – Ogłoszono II przetarg publiczny na realizację zadań. I przetarg został unieważniony z powodu 

niewystarczających środków finansowych na realizację zadania. Ceny od 2 098 000 zł do 3 611 456,03 zł.

• Budowa kompleksu sportowego w Chełmcu – ogłoszono przetarg publiczny.

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

• Zagospodarowanie terenu przy centrum usług w Męcince – trwa realizacja inwestycji.

• 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 procedura przetargowa.

• Przebudowa boiska w Sichowie – trwa procedura oceny wniosku o dotację złożonego do Rządowego Programu 

„Sportowa Polska”. 



INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE

• Przebudowa drogi Piotrowice – Męcinka ( k. szkoły i kopalni )

• Przebudowa drogi w Męcince (k. piekarni i górna część wsi)

• Budowa sieci wodociągowej Piotrowice – Męcinka TRANZYT

• Wymiana sieci wodociągowej w Męcince (górna część wsi)



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

____________________________________

Wykonany zostanie także remont szatni dla sportowców. 

Wójt Gminy Męcinka spotkał się z przedstawicielami 

Klubu Sportowego w Chełmcu w celu omówienia zakresu 

prac kolejnej inwestycji gminnej. Powstanie nowoczesny 

kompleks sportowy, z którego będą mogły korzystać całe 

rodziny 



Zagospodarowanie terenu przy centrum usług w Męcince

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

____________________________________



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

____________________________________



Wykonano remont świetlicy wiejskiej 

w Męcince oraz zakupiono wyposażenie.

Inwestycję zrealizowano z budżetu Gminy Męcinka.



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

Dotacja w kwocie 100 000 zł. 

Trwa 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).

Podpisano umowę na dofinansowanie zadania.

Gmina Męcinka pozyskała 314 500 zł. 

Trwa procedura przetargowa 

– wpłynęła 1 oferta na kwotę 309 178,95 zł.



Prace nad rozwiązaniami poprawiającymi bezpieczeństwo 
mieszkańców przy drodze wojewódzkiej w Piotrowicach.

Specyfika tego miejsca w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawa wymagają przeprowadzenia szczegółowej analizy 

rozwiązań.

W ostatnim czasie zamontowana została bariera ochronna przy przystanku. Brana jest pod uwagę pod uwagę zarówno budowa 

wyniesionego przejścia dla pieszych, budowa chodnika, instalacji fotoradaru.

Wójt Mirosław Brzozowski spotkał się z Jackiem Dziedzicem Naczelnikiem Delegatury Południowo -Zachodniej Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego, Przemysławem Szulikiem Specjalistą Delegatury Południowo-Zachodniej Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego, Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze mł. insp. Przemysławem Siwiakiem 

oraz podinsp. Andrzejem Pacholarzem Ekspertem Wydziału Prewencji KPP Jawor.



Prace nad koncepcją 

budowy chodnika 

w Piotrowicach przy drodze 

wojewódzkiej w celu 

wykonania dokumentacji 

projektowej oraz zawarcia 

porozumienia w tej sprawie 

z Dolnośląską Służbą Dróg 

i Kolei.



Spotkanie z kierownictwem Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we 
Wrocławiu, Starostą Powiatu Jaworskiego, 
Radnym Powiatowym Sylwestrem Rudźcem oraz 
prezesem KSS Bartnica w sprawie omówienia 
możliwości wykonania drogi w kierunku bocznicy 
kopali w celu zmniejszenia natężenia ruchu 
pojazdów ciężarowych z kopalni na drogach 
przebiegających przez miejscowość Chroślice oraz 
w okolicy Słupa i Męcinki. 



GMINNA SŁUŻBA ZDROWIA

_______________________________________________________________

• Ogłoszono konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach.

• Koordynowana jest inwestycja budowy Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince.

• Do czasu wyłonienia kierownika GOZ w drodze konkursu, obowiązki te od 01.05.2022r. pełni 

Zastępca Wójta Gminy Męcinka Arleta Gregulska-Oksińska – posiadająca kwalifikacje 

i spełniająca wymogi do pełnienia tej funkcji na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej.



PRZEPROWADZONO KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU 

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PIOTROWICACH

Dyrektorem szkoły wybrana została Jolanta Cisoń.



Manewry szkoleniowe służb ratowniczych

Działania, które odbyły się na terenie dawnej piaskowni k. Nowej Męcinki 
zorganizowane zostały w ramach współpracy GOPR, Wójta Gminy Męcinka, 
OSP Pomocne, OSP Małuszów i OSP Przybyłowice.



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. Zakończono rozliczenia projektów grantobiorców. Trwa procedura rozliczania projektu 

pomiędzy Gminą Męcinka a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.



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 27 wniosków.

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 (świetlica wiejska w Sichowie)

• Organizacja dziennego wyżywienia.

• Prowadzenie procedur nadawania numerów PESEL dla uchodźców.

• Dokonywanie raportów w systemach rządowych.

• 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: 262 uchodźców z Ukrainy.

Obecnie na terenie Gminy Męcinka przebywa 124 osoby – 36 osób w obiektach organizowanych przez Gminę Męcinka.

Do dnia 10.06.2022r. Kwota wypłaconych środków finsnowych – wsparcie osób fizycznych, które 

przyjęły do swoich nieruchomości uchodźców z Ukrainy wynosi: 277 848 zł. Złożono 49 wniosków na 

łączną ilość osób” 199.



• Spotkanie z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek podczas uroczystości 
Jaworskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.



• Spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP Małuszów, OSP Męcinka, OSP Pomocne i OSP Przybyłowice z okazji 

Dnia Strażaka. 

• Spotkanie z pielęgniarkami i lekarzami Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach w sprawie funkcjonowania 

gminnego podmiotu leczniczego.

• Spotkanie z prezesem KSS Bartnica w sprawie konieczności poprawy bezpieczeństwa drogowego, planów rozwojowych 

firmy oraz inwestycji gminy Męcinka.

• Spotkanie z dyrektorami szkół oraz przedstawicielami klubów żeglarskich: Gminnego Klubu Żeglarskiego „Cysterska 

Brać” oraz Widmo w celu organizacji zajęć wakacyjnych dla dzieci na terenie Gminy Męcinka.

• Organizacja i udział w Radzie Społecznej GOZ Piotrowice.

• Spotkanie z Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotrem Karwanem w sprawie potrzeb inwestycyjnych 

• i społecznych Gminy Męcinka.

• Spotkanie z Komendantem Gminnym OSP w sprawie funkcjonowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy.

• Spotkanie z prezesem Klubu Sportowego Bazalt Piotrowice w sprawie działań na rzecz dzieci 

i młodzieży na terenie gminy.  

• Organizacja wyborów uzupełniających do rady sołeckiej Piotrowice-Osiedle.

• Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jawor w sprawie korzystania przez Nadleśnictwo z dróg gminnych.



• Organizacja Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Męcinka 

• Udział w posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Męcinka



• Dofinansowanie obozu sportowego 
dzieci i młodzieży KS Bazalt 
Piotrowice



• Pożegnanie pani Heleny Królikowskiej – 50 lat stażu pracy w jednostkach 

Gminy Mecinka.



• Spotkanie ze społecznością szkolną w Piotrowicach podczas 
uroczystości Święta Patrona.



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 5

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 12

- awarie sieci kanalizacyjnej: 12

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w tym kanalizacja ciśnieniowa 

Sichów i Sichówek): 19 wyjazdów.



Ogłoszono przetargi publiczne dotyczące sprzedaży:

• działek budowlanych w Męcince – trzy działki: dwie działki 0,25 ha 

i jedna 0,15 ha,

• udziału w nieruchomości byłej świetlicy w Muchowie.

Przygotowano do sprzedaży:

• działkę rolną w Kondratowie,

• działkę budowlaną w Nowej Męcince,

• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince,

• działkę w Sichówku (część działki po zlikwidowanej drodze),

• teren pod działalność usługową i przemysłową (teren po byłej 

żwirowni k. zakładu produkcji opakowań w Nowej Męcince).

Nieruchomości



Trwają procedury planistyczne:

• Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenów k. zbiornika wodnego Słup (I zmiana - likwidacja elektrowni wiatrowych).

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

• Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego –
teren przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Chroślicami a Męcinką na cele fotowoltaiki. 

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

Zagospodarowanie przestrzenne 



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 25 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie

kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach

• Zarządzenie nr 26 w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru jednostki Gminnego Ośrodka Zdrowia w

Piotrowicach

• Zarządzenie nr 27 w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia obowiązków kierownika GOZ

• Zarządzenie nr 28 w sprawie wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej sołectwa Piotrowice-Osiedle

• Zarządzenie nr 29 w sprawie zmiany w budżecie gminy Męcinka na 2022 r. ustalenie planu finansowego dla

środków Funduszu Pomocy

• Zarządzenie nr 30 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Piotrowicach

• Zarządzenie nr 31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach

• Zarządzenie nr 32 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków RFIL na 2022 r.

• Zarządzenie nr 33 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w

Piotrowicach

• Zarządzenie nr 34 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.



• Przygotowanie RAPORTU O STANIE GMINY MĘCINKA ZA 2021 r.



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


