
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 11 czerwca do 30 sierpnia 2022 r.



Gmina Męcinka z najwyższymi dochodami budżetu na 
mieszkańca w Powiecie Jaworskim w 2021r.

2 067,59 zł na mieszkańca to wskaźnik dochodów bieżących gminy (wskaźnik G), z wyłączeniem pozyskanych 

dotacji na inwestycje. Wysokość dochodów bieżących wskazuje na zamożność gminy, jej trend rozwojowy i  

jest efektem sposobu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, prowadzonej polityki oraz 

podejmowanych działań.

Analizę danych ekonomicznych przedstawił portal Polskiej Agencji Prasowej www.samorzad.pap.pl. 

Gmina Męcinka znajduje się na 51. miejscu spośród 169 gmin województwa dolnośląskiego (na 1. Miejscu 

Gmina Kobierzyce). 

http://www.samorzad.pap.pl/


Dochody budżetowe ogółem



POZYSKANE DOTACJE 
w okresie sprawozdawczym



INWESTYCJE 

PRZYGOTOWYWANE



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, trwa procedura wyłaniania wykonawcy.  

• Budowa kompleksu sportowego w Chełmcu – trwa realizacja inwestycji.

• Termomodernizacja budynków szkoły i przedszkola w Męcince – trwa procedura wyłaniania wykonawcy, Gmina 

Męcinka złożyła wniosek do Instytucji Pośredniczącej RPO WD w celu zwiększenia dotacji dla Gminy.

• 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 – inwestycja jest przygotowywana do realizacji

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

„Sportowa Polska”.. 



REALIACJA INWESTYCJI

• Przebudowa drogi gminnej Męcinka – Nowa Męcinka



Gminne Centrum Zdrowia – realizacja inwestycji (w formie zaprojektuj i wybuduj -
etap zatwierdzania dokumentacji i uzyskiwania pozwoleń)

____________________________________



Świetlica w Piotrowicach – prace budowlane

_____________________________________________________



Świetlica w Myślinowie – prace budowlane

____________________________________



Świetlica w Pomocnem, Muchowie, Stanisławowie i Kondratowie - projekty

____________________________________



Kompleks sportowy w Chełmcu – trwa realizacja inwestycji

____________________________________

Inwestycja obejmuje: modernizację płyty boiska, budowę boiska treningowego, budowę 

boiska do piłki plażowej, budowę trybun oraz wiat dla zawodników rezerwowych, 

wykonanie nawodnienia boiska i ogrodzenia terenu, budowę drogi dojazdowej do 

kompleksu.



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.

____________________________________



Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Piotrowice-Osiedle
____________________________________________________



Budowa chodnika w Małuszowie oraz zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką
__________________________________________



Rekultywacja wysypiska w Muchowie
__________________________________________



Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych – szutrowych (Męcinka, Słup, Przybyłowice, 
Małuszów, Chełmiec wraz z miejscami postojowymi), a także progów zwalniających 
w Piotrowicach
_________________________________________________________________________



Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu postojowym w Sichowie – zrealizowano przy 
zaangażowaniu społecznym Mieszkańców
__________________________________________



Malowanie i remont schodów Gminnej Biblioteki Publicznej

_________________________________________



Wymiana przystanku w Męcince

_________________________________________________



Powiatowa inwestycja drogowa w Słupie

_________________________________________________

Przebudowana zostanie konstrukcja drogi, w tym podbudowa 

i nawierzchnia. Odcinkowo wykonane zostaną także chodniki, 

ścieżka rowerowa oraz kanalizacja deszczowa. Rozpoczęcie 

prac budowlanych zaplanowano na wiosnę 2023 r. Wartość 

zadania wynosi 5,2 mln zł. Na inwestycję samorząd Powiatu 

Jaworskiego pozyskał dotację z budżetu państwa w wysokości 

3,8 mln zł. Natomiast 1,4 mln zł pochodzi z budżetu Powiatu 

Jaworskiego. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano 

na październik 2023 r.” 



Tworzenie terenów zielonych przy 

przedszkolu „Akademia Małego Ogrodnika” 

w Przybyłowicach

______________________________________________



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

____________________________________



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. 

Rozstrzygnięto przetarg.



Prace nad poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Piotrowicach i Małuszowie –
spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji.

_______________________________________________________

• Dokonano pomiaru prędkości pojazdów 

poruszających się odcinkami dróg 

wojewódzkich w Piotrowicach i Małuszowie.

• Przeprowadzono analizę danych.

• Obecnie trwają prace nad ustaleniem 

działań w celu poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców.



• Prace nad poprawą jakości oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Męcinka –
spotkanie z przedstawicielami TAURON DYSTRYBUCJA w sprawie budowy 
nowych punktów świetlnych oraz wymiany istniejących lamp.

• Podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych z Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce w formie in-house. 



PROGRAMY SPOŁECZNE
___________________



Zakup laptopów dla dzieci pochodzących z rodzin 

popegeerowskich –

w Gminie Męcinka złożono 157 wniosków (po weryfikacji 

zakwalifikowanych zostało 127 wniosków). 

Realizacja programu rządowego „Polska Cyfrowa” 

Podpisano umowę na dofinansowanie zadania.

Gmina Męcinka pozyskała 314 500 zł. 

Laptopy przekazane zostały uczniom.



Zakup opasek bezpieczeństwa dla 
seniorów 
w Gminie Męcinka – realizacja 
Programu Rządowego polska 
Cyfrowa

Opaski, które wyposażone są 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. 

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.



STYPENDIA NAUKOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Stypendia otrzymało 16 uczniów na łączną kwotę 10 700 zł.



Nagroda dla uczniów w ramach Systemu Motywacyjnego Wójta Gminy 

Męcinka - wyjazd do największego parku wodnego w Europie 



REALIZACJA  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 Harcerskim Klubem Żeglarskim Widmo. 



Realizacja wakacyjnego programu 
Edukacyjnego dla uczniów szkół 
w Gminie Męcinka





Współorganizacja V. Gminnych Regat Żeglarskich na zbiorniku wodnym Słup

Impreza została przygotowana we współpracy z Gminnym Klubem Żeglarskim 

„Cysterska Brać” oraz Jaworskim Harcerskim Żeglarskim Klubem „Widmo”



• Przeprowadzono konkurs na 

stanowisko Kierownika 

Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Piotrowicach. 

• Wybranym kierownikiem 

została Marzena Jaworska.

• Koordynowana jest inwestycja 

budowy Gminnego Centrum 

Zdrowia w Nowej Męcince.

• Punkt lekarski w Pomocnem 

przygotowywany jest do 

ponownego uruchomienia.

• GOZ Piotrowice przeprowadził 

akcje profilaktyczne dla 

pacjentów.

GMINNA SŁUŻBA ZDROWIA

___________________________________



ORGANIZACJA 
GMINNYCH DOŻYNEK 
W MĘCINCE



Współorganizacja 
40. Pielgrzymki na Kalwarię 
w Męcince



Wsparcie organizacji Odpustowego Festynu Parafialnego 
w Słupie – zakup nagrody głównej w ramach loterii na rzecz 
remontu kościoła w Słupie



Wsparcie organizacji festynu 0% alkoholu, 100% zabawy, 
który przygotowany został przez Klub Azyl z Jawora 
oraz GOPS w Męcince



Przygotowanie oferty 
edukacyjnej w gminnych 
przedszkolach



PRACA GMINNYCH PRZEDSZKOLI W LIPCU I SIERPNIU

________________________________________



KOORDYNACJA PRACY GOPS W MĘCINCE W ZAKRESIE

• Projektu dla seniorów – opaski bezpieczeństwa – do dnia 31.08.2022 r. 
pracownicy GOPS w Męcince przyjęli ok. 200 wniosków.

• Obsługi dodatku węglowego – do dnia 31.08.2022 r. pracownicy GOPS w Męcince 
przyjęli ponad 700 wniosków.



• Przygotowanie 

INFORMATORA SAMORZĄDOWEGO



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 32 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.



Dokonanie analizy zasadności funkcjonowania Gminy Męcinka 

w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz podjęcie działań 

w celu przyłączenia Gminy Męcinka do ZIT Aglomeracji 

Legnicko-Głogowskiej

Samorząd Gminy Męcinka zintegrowane inwestycje postrzega jako instrument rozwoju terytorialnego mający na celu zarówno sprzyjanie 

rozwojowi współpracy i integracji, partnerski model współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz realizację zintegrowanych projektów 

będących odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. 

Dokonywana obecnie przez Gminę Męcinka diagnoza potrzeb społecznych, potencjał rozwojowy subregionu, możliwości realizacji inwestycji 

zintegrowanych z obszarem funkcjonalnym miast pozwala na ocenę, że Gmina Męcinka rozumiana zarówno jako określony obszar, jak też 

funkcjonująca społeczność lokalna znajduje się pod znaczącym oddziaływaniem Legnicko-Głogowskiego obszaru funkcjonalnego. Siła 

polaryzacji tego ośrodka ZIT związana jest nie tylko z koncentracją ludności (zawodową, edukacyjną oraz usługową), lecz także realną oceną 

potencjału rozwoju gospodarczego 

i usługowego oraz dostępności komunikacyjnej.

Ośrodki gospodarcze stanowiące miejsca pracy (np. zakłady znajdujące się w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, KGHM), usługi 

edukacyjne (np. szkoły ponadpodstawowe, uczelnie wyższe), medyczne (np. szpital, przychodnie specjalistyczne), kulturalne (np. współpraca 

gminy z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Legnickiej) czy rozwoju sportu (np. Gminna Akademia Piłkarska jako podmiot partnerski Akademii 

Piłkarskiej Miedzi Legnica) stanowią nieodłączne elementy życia mieszkańców naszych samorządów oraz determinanty rozwoju w wielu

dziedzinach.

Proces integracji przestrzennej Gminy Męcinka oraz jednostek samorządu terytorialnego należących do Legnicko-Głogowskiego obszaru 

funkcjonalnego następuje zatem w sposób naturalny i dotyczy wielopłaszczyznowego wzajemnego oddziaływania gmin. 

Łączność terytorialna oraz akceptacja wspólnego celu stanowią czynnik motywujący do podejmowania wspólnych działań oraz rozwiązywania 

wspólnych problemów. Są także gwarantem rozwoju społeczności i realizacji ich realnych potrzeb.



PROBLEM ODPADÓW – PORZUCONYCH NA PRYWATNYM TERENIE 
W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW

• W dniu 25 sierpnia 2022 roku, Wójt Gminy Męcinka – Mirosław Brzozowski, został poinformowany przez służby, które brały udział w działaniach na w/w miejscu
porzucenia odpadów (Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Komenda Powiatowa Policji w Jaworze), że odpady nie stanowią
bezpośredniego zagrożenia. Przedstawiciele KPP w Jaworze oraz WIOŚ zasugerowali żeby porzucone odpady przetransportować do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.

• Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze Tomasz Kita w wypowiedzi dla mediów: ”(…) Około 75 beczek, 20 – litrowych ujawniono w miejscu przy budynku
radiostacji. Zadysponowany został pluton chemiczny, specjalistyczna grupa chemiczna z Legnicy. W tej chwili wskazania mierników nie wykazały jakiegoś zagrożenia
chemicznego, nawet radiologicznego również nie. W związku z tym trwają takie jeszcze rutynowe prace sprawdzające, kontrolne, identyfikacja substancji, choć wiadomo,
że w tych zbiornikach mogą się znajdować różne rzeczy.”

• Właściciel nieruchomości zobowiązał się na piśmie do utylizacji odpadów do dnia 15 września 2022r.
• Następnie, w dniu 26 sierpnia 2022 roku, do Urzędu Gminy Męcinka wpłynął fax z KPP Jawor, z treści którego wynika oświadczenie biegłego, że taki sposób porzucenia

odpadów stwarza bezpośrednie zagrożenie dla środowiska poprzez ich bezpośrednie narażenie na oddziaływanie warunków środowiska, w tym temperatura,
nasłonecznienie i opady, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do wypłukiwania substancji do gleby oraz wód gruntowych i zanieczyszczenia środowiska
ropopochodnymi.

• Po otrzymaniu powyższego faxu Wójt Gminy Męcinka niezwłocznie poinformował o jego treści właściciela nieruchomości, któremu Państwowa Straż Pożarna w Jaworze
protokolarnie przekazała teren nieruchomości wraz z odpadami – o czym telefonicznie został poinformowany przez Komendanta Straży Pożarnej w Jaworze Komendant
Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Jednocześnie Wójt Gminy Męcinka w porozumieniu z właścicielem nieruchomości, mając na względzie treść twierdzeń biegłego
(powyższego faxu) doprowadził do zabezpieczenia odpadów, adekwatnie do wskazań biegłego.

• W związku z powziętą informacją w dniu 29 sierpnia 2022 roku od Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Jaworze (rozmowa ustna), który powołując się na rozmowę
z biegłym w dniu 29.08.2022r. stwierdził, że Gmina Męcinka powinna działać w oparciu o treść art. 26 a ustawy o odpadach, powstały wątpliwości czy zasadnym jest
zastosowanie tego trybu (niezwłoczne usunięcie odpadów), ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.

• Wójt Gminy Męcinka zwróciła się do WIOŚ we Wrocławiu, RDOŚ, Wojewódzki Inspektor Sanitarny , PSP Jawor o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.



• DOTACJE Z BUDŻETU GMINY MĘCINKA W OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM

• Dotacja na sport: ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
na kwotę 10 000 zł, wpłynęła jedna oferta KS Chełmiec, wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie, przygotowywana jest umowa na udzielenie dotacji.

• Dotacja na zabytki: do Urzędu Gminy w Męcince wpłynęły wnioski Parafii w Słupie 
na kwotę 15 000 zł (wniosek przygotowany do dofinansowania) i Parafii w Męcince na 
kwotę 15 000 zł (wniosek wymaga uzupełnienia).



• Spotkanie z Premierem Rządu RP Mateuszem Morawieckim w Legnicy – tematem rozmów był rozwój 

gospodarczy regionu.

• Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie realizacji inwestycji gminnych.

• Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie funkcjonowania 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na Dolnym Śląsku.

• Spotkanie z Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotrem Karwanem w sprawie inwestycji 

gminnych.

• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego w sprawach inwestycji powiatowych na terenie Gminy 

Męcinka.

• Spotkanie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze z sprawie współpracy gminy i PSP 

w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.

• Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach Marzeną Jaworską na temat 

funkcjonowania i rozwoju gminnej służby zdrowia.

• Spotkanie z Dyrektorami Szkół w Męcince i Piotrowicach w sprawie funkcjonowania szkół, diagnozy 

potrzeb uczniów i budowy nowej oferty edukacyjnej.

• Spotkanie z Komendantem Gminnym OSP Wiesławem Gregulskim na temat stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie gminy. 

• Spotkanie ze służbami mundurowymi podczas Święta Policji w Jaworze.



• Spotkanie z Proboszczem Parafii w Słupie - w sprawie współpracy w zakresie ochrony zabytków.

• Spotkanie z Proboszczem Parafii w Męcince - w sprawie współpracy w zakresie ochrony zabytków.

• Spotkanie z Proboszczem Parafii w Małuszowie - w sprawie współpracy w zakresie ochrony 

zabytków.

• Spotkanie z Wójtem Gminy Rudna – rozmowa o problemach gmin.

• Spotkanie z Wójtem Gminy Kunice – rozmowa o problemach gmin. 

• Spotkanie z Komandorem Gminnego Klubu Żeglarskiego „Cysterska Brać” Grzegorzem Dyjasem w 

sprawie rozwoju usług rekreacyjno-sportowych na terenie gminy.

• Spotkanie ze społecznością szkolną Piotrowic podczas Nocy Baśni i Legend, zakończenia roku 

szkolnego.

• Spotkanie ze społecznością szkolną Męcinki podczas Święta Patrona Szkoły, zakończenia roku 

szkolnego.

• Spotkanie z klubem Bazalt Piotrowice podczas zakończenia sezonu.

• Spotkanie z Prezesem Gminnej Akademii Piłkarskiej w Męcince w sprawie funkcjonowania klubu.

• Spotkanie z przedstawicielami KS Bazalt Piotrowice.

• Spotkania z wykonawcami inwestycji gminnych: gminnego centrum zdrowia, świetlic w Piotrowicach 

i Myślinowie, przebudowy drogi w Męcince i Nowej Męcince, termomodernizacji budynków 

szkolnych w Męcince.

• Spotkania z sołtysami i radnymi w sprawach poszczególnych sołectw.

• Spotkania z mieszkańcami Gminy Męcinka w sprawach indywidualnych.



• Spotkanie z mieszkańcami Muchowa podczas zebrania wiejskiego.

• Spotkanie z mieszkankami Gminy Męcinka podczas warsztatów artystycznych zorganizowanych przez 

sołtys Chełmca Ewę Kuc.

• Spotkanie z mieszkańcami Piotrowic, Chełmca, Sichowa i Chroślic podczas dożynek wiejskich. 

• Organizacja dwóch Nadzwyczajnych Sesji Rady Gminy Męcinka 

• Udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Męcinka



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 7

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 13

- awarie sieci kanalizacyjnej: 15

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w tym kanalizacja ciśnieniowa 

Sichów i Sichówek): 17 wyjazdów.



Sprzedano: 
• dwie działki na powiększenie gruntów zabudowanych w Nowej 

Męcince

Ogłoszono przetargi publiczne dotyczące sprzedaży:
• działek produkcyjno-usługowych (z przeprowadzeniem 

rekultywacji) k. byłej żwirowni w Nowej Męcince – 4 działki o 
powierzchni ponad 9 ha.

• działek budowlanych k. piekarni w Męcince – 3 działki (II 
przetarg).

• udział w nieruchomości działki zabudowanej w Muchowie (VII 
przetarg).

• działki rolnej w Kondratowie – powierzchnia ponad 0,22 ha

Przygotowano do sprzedaży:
• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince,
• działka budowlana w Nowej Męcince

Nieruchomości



ORGANIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 

Z PRZYJĘCIEM UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

• 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, GOPS 
Męcinka, szkoły w Męcince i Piotrowicach, 

Obecnie na terenie Gminy Męcinka przebywa 68 osób (zgłoszonych do Urzędu Gminy w Męcince). 

Do dnia 30.08.2022 r. kwota wypłaconych środków finansowych – wsparcie osób fizycznych, które 

przyjęły do swoich nieruchomości uchodźców z Ukrainy wynosi: 404 360 zł. Złożono 77 wniosków przez 

mieszkańców Gminy Męcinka, u których zamieszkują uchodźcy. 



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 (trwają procedury 
oraz przygotowanie nowych przystąpień do zmian). 

Zagospodarowanie przestrzenne 



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 43 w sprawie zmiany budżetu gminy Męcinka na 2022 rok

• Zarządzenie nr 44 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z

zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku II edycja

• Zarządzenie nr 45 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 46 zmieniające zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Męcinka z dnia 18 marca 2021

roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Męcinka do

przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej kwoty 130 000 zł netto oraz

ustalenia regulaminu pracy komisji

• Zarządzenie nr 47 w sprawie upoważnienia do wydania decyzji w związku z dodatkiem węglowym

• Zarządzenie nr 48 w sprawie upoważnienia do wydania decyzji w związku z dodatkiem węglowym

• Zarządzenie nr 49 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Męcinka za

I półrocze 2022 r. realizacji planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ oraz kształtowaniu się

wpf Gminy Męcinka na lata 2022-2029



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


