
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO
Za okres od 13 grudnia 2021 r. do 30 stycznia 2022r.



W 2021 r. wydano 46 pozwoleń na 
budowę domów jednorodzinnych na 
terenie Gminy Męcinka. 

Informacja pochodzi z Wydziału 
Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Jaworze.



POZYSKANE DOTACJE



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 – ogłoszono przetarg w formie „zaprojektuj i wybuduj”.
• Budowa świetlicy wiejskiej w Myślinowie wraz z zagospodarowaniem terenu – trwa procedura przetargowa (drugi 

przetarg – etap wyłaniania wykonawcy).
• Budowa świetlicy wiejskiej w Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – przygotowano adaptację projektu 

oraz projekt zagospodarowania terenu, ogłoszono przetarg na realizację zadania.
• Budowa świetlic wiejskich w Pomocnem, Muchowie, Kondratowie i Stanisławowie wraz z zagospodarowaniem 

terenu – przygotowywany jest projekt budowlany.
• Budowa kompleksu sportowego w Chełmcu – trwa zmiana projektu w zakresie oświetlenia kompleksu.
• Termomodernizacja budynków szkoły i przedszkola w Męcince – trwa procedura przetargowa na wykonanie 

dokumentacji projektowej – etap wyłaniania wykonawcy projektu, podpisano umowę na dotację w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 14.01.2022r.

• Zagospodarowanie terenu przy centrum usług w Męcince – przygotowano projekt, ogłoszono przetarg.

INWESTYCJE GMINNE



REALIACJA INWESTYCJI

• Przebudowa drogi gminnej Męcinka – Nowa Męcinka



Gminne Centrum Zdrowia - projekt

____________________________________



Świetlica w Piotrowicach - projekt

_____________________________________________________



Świetlica w Myślinowie - projekt

____________________________________



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.

____________________________________



• Przebudowa drogi w kierunku miejscowości Słup oraz zbiornika wodnego - trwają procedury 
administracyjne w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w sprawie uregulowania 
własności działek powiatowych.

Inwestycje przygotowywane

• Droga w kierunku Słupa i zbiornika wodnego została przez Gminę Męcinka przejęta 
od Powiatu Jaworskiego w celu pozyskania dotacji i wykonania jej przebudowy.

• Na wykonanie inwestycji Gmina Męcinka pozyskała dotację z budżetu państwa w 
wysokości 2 000 000 zł. 

• Okazało się, że przekazane na rzecz gminy działki drogowe od wielu lat nie miały 
uregulowanej sprawy własnościowej w Starostwie Powiatowym w Jaworze. 

• Obecnie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu toczą się procedury 
związane z uporządkowaniem spraw własnościowych działek. 

• W celu zapobiegnięcia utraty pozyskanych przez Gminę 2 000 000 zł zdecydowano o 
przekierowaniu dotacji na inne zadania inwestycyjne na terenie gminy tj. 
termomodernizaję i remont świetlicy w Słupie oraz  realizowaną obecnie przebudowę 
drogi w Męcince. 



• Budowa chodnika przy przystanku przy drodze wojewódzkiej w Małuszowie -
porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w sprawie realizacji inwestycji. 
Przygotowano projekt budowlany.

• Działania w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców 
w Małuszowie – pismo do DSDiK. 

Inwestycje przygotowywane



INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI WE WSPÓŁPRACY 
Z POWIATEM JAWORSKIM

• Przebudowa drogi powiatowej w Słupie – przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
• Przebudowa drogi powiatowej w górnej części Męcinki i k. piekarni – przygotowywany jest projekt.
• Przebudowa drogi powiatowej Piotrowice – Męcinka – przygotowywany jest projekt.
• Przebudowa drogi powiatowej Pomocne – Kondratów – przygotowywany jest Program 

Funkcjonalno -Użytkowy



INWESTYCJA ZREALIZOWANA WE WSPÓŁPRACY Z POWIATEM JAWORSKIM
Przebudowa drogi powiatowej w Piotrowicach
_________________________________________________________________________

Droga po przebudowie Droga przed inwestycją



Nieodpłatne pozyskanie 20-arowej działki 
budowlanej zlokalizowanej przy placu 
zabaw i wiacie rekreacyjnej w Muchowie, 
która dotychczas stanowiła własność 
Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. 

Na przedmiotowej działce przygotowywana jest 
budowa świetlicy wiejskiej. 

Akt notarialny podpisany został 11 stycznia 
2022r.



• Budowa posterunku Policji w Męcince – inwestycja przygotowywana we 
współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Obecnie Komenda Wojewódzka Policji analizuje możliwości inwestycyjne Policji w 
kontekście przedstawionych warunków przez Konserwatora Zabytków w Legnicy.



Zorganizowanie spotkania dla przedsiębiorców 
branży budowlanej na temat przygotowywanych 
przez Gminę Męcinka inwestycji.

_______________________________



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 19 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.



Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych na realizację 
zadania publicznego z zakresu sportu.



DZIAŁANIA SPOŁECZNE

_________________________________________

Współorganizacja gminnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Realizacja programu rządowego „Polska Cyfrowa” w zakresie 
prowadzenia naboru wniosków na otrzymanie laptopów przez dzieci 
pochodzących z rodzin popegeerowskich – w Gminie Męcinka złożono 
157 wniosków (po weryfikacji zakwalifikowanych zostało 127 wniosków).

Organizacja konkursu sołeckiego na najpiękniej udekorowane 
bożonarodzeniowo sołectwo.



Akcja społeczna – Konkurs na najpiękniej 
udekorowane bożonarodzeniowo sołectwo 
w Gminie Męcinka



GMINNY SZTAB 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

• Organizacja marszu „Policz się z cukrzycą”



GMINNY SZTAB 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

• Organizacja finału WOŚP w Męcince



EPIDEMIA COVID-19



Liczba wykonanych szczepień 
przeciwko COVID 19 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
7 113(I, II i III dawki).

STAN ZASZCZEPIENIA W 
GMINIE PIERWSZĄ DAWKĄ 
WYNOSI 51,7 % (dane na dzień 
27.01.2022).

Funkcjonuje bezpłatny transport do 
ośrodków zdrowia na terenie Gminy 
Męcinka.



Z bezpłatnych badań 
pocovidowych w Gminie 
Męcinka skorzystało 245 osób
(stan na 27.01.2022r.).



• Spotkanie z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek, Starostą Powiatu Jaworskiego Anetą 
Kucharzyk, dowództwem Państwowej Straży Pożarnej oraz samorządowcami Powiatu 
Jaworskiego podczas uroczystego przekazania samochodu strażackiego dla PSP Jawor, 
którego zakup finansowo wsparła również Gmina Męcinka.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z kierownikiem Kopalni Bazaltu Winna Góra w sprawie planów 
rozwojowych firmy.

• Spotkanie z Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotrem Karwanem.

• Spotkanie z prezesem  Kopalni Surowców Skalnych Bartnica w sprawie planów 
rozwojowych firmy.

• Spotkanie ze społecznością przedszkola w Męcince.

• Spotkania z dyrektorami i kierownikami jednostek gminnych w sprawie 
funkcjonowania placówek oświatowych, opieki społecznej i służby zdrowia. 

• Spotkania z radnymi i sołtysami w sprawach gminy.

• Spotkania z mieszkańcami w sprawach indywidualnych. 



• Spotkanie z Zarządem OSP Małuszów podczas przekazywania decyzji Komendanta 
Głównego PSP przez Komendanta Powiatowego PSP w sprawie włączenia jednostki do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na okres kolejnych 5 lat.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



Spotkanie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych z Męcinki, 
Małuszowa, Pomocnego i Przybyłowic – podziękowanie za współpracę przy 
organizacji gminnej akcji mikołajkowej.



Silne wiatry – akcje strażaków OSP



Spotkanie z najstarszą mieszkanką Gminy Męcinka 
z okazji rocznicy 102. urodzin.



Organizacja zajęć dla VIII klas szkół w Męcince i Piotrowicach 
z zakresu planowania rozwoju gminy.

Zajęcia prowadził ekspert ds. konsultacji społecznych Patryk Podraza.



• Uczniowie dokonali analizy potrzeb oraz zgłosili następujące postulaty:

Miejscowość Zgłoszone przez uczniów potrzeby

PIOTROWICE Lokalny market z przystępnymi cenami
Ścieżka rowerowa i chodnik od szkoły w kierunku Jawora
Światłowód

POMOCNE Orlik – zamiast boiska trawiastego do piłki nożnej
Nowy przystanek k. przedszkola

MĘCINKA Skatepark
Lodowisko zimą
Park linowy przy Kalwarii
Strzelnica przy Kalwarii
Uruchomienie zamkniętej siłowni
Otwarcie Orlika w godz. od 15.00 do 20.00

NOWA MĘCINKA Skatepark
Przystanek autobusowy
Plac zabaw
Stacja paliw

SICHÓWEK Sklep 
Boisko do gry w piłkę

MAŁUSZÓW Większy parking k. kościoła dla samochodów osobowych
Modernizacja boiska (nowa nawierzchnia)

CHROŚLICE Sklep z przystępnymi cenami
Komunikacja publiczna do Legnicy
Zmiana nawierzchni boiska – infrastruktura sportowa.



Usuwanie awarii:
- awarie wodociągów: 6
- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 10
- awarie sieci kanalizacyjnej: 7

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w tym kanalizacja ciśnieniowa 
Sichów i Sichówek): 12 wyjazdów.



Sprzedano:
• działkę rolną w Myślinowie
• działkę budowlaną w Piotrowicach

Przygotowano do sprzedaży:
• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność 

mieszkalno /usługową,
• działkę budowlaną w Nowej Męcince, 
• przygotowano do zbycia działkę drogową w Kondratowie oraz 

działkę pod linią energetyczną w Nowej Męcince – postępowania są 
w toku,

• udział w nieruchomości w Muchowie (była świetlica),
• wykazano o zamiarze zbycia bezprzetargowego działki w Sichowie –

postępowanie jest w toku.

Nieruchomości



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 1 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Męcinka.

• Zarządzenie nr 2 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

• Zarządzenie nr 3 w sprawie centralnego rejestru umów .

• Zarządzenie nr 4 w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2022 r.

• Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisku ds. inwestycji i
remontów.



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


