
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 30 marca do 29 kwietnia 2022 r.



Pozyskana dotacja 
w kwocie 310 035 zł.



Pozyskana dotacja 
w kwocie 300 000 zł.



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 – podpisano umowę z wykonawcą inwestycji w formie 

„zaprojektuj i wybuduj”, trwa realizacja projektu.

• 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 przetarg publiczny na realizację zadań. 

• Budowa kompleksu sportowego w Chełmcu – dokonano zgłoszenia budowy, trwa przygotowywanie procedury 

przetargowej.

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

• Zagospodarowanie terenu przy centrum usług w Męcince – wyłoniono wykonawcę 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 – przygotowano projekty, przygotowywany jest przetarg publiczny.

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

„Sportowa Polska”. 

INWESTYCJE GMINNE



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

____________________________________



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

____________________________________



Remont świetlicy wiejskiej 

w Męcince oraz zakup wyposażenia 

w ramach funduszu sołeckiego  

i obywatelskiego.



Spotkanie z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem Ministrem Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi na temat rozwoju Gminy Męcinka. 

Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa w Warszawie.



• Spotkanie z Dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszkiem Lochem 
oraz Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Piotrem Karwanem 
w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na skrzyżowaniu przy 
drodze wojewódzkiej.



INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI WE WSPÓŁPRACY 

Z POWIATEM JAWORSKIM

• Przebudowa drogi powiatowej w Słupie – ogłoszono II przetarg publiczny.

• Przebudowa drogi powiatowej w górnej części Męcinki i k. piekarni – wykonano dokumentację 

budowlaną. Gmina Męcinka złożyła wniosek o pozyskanie dotacji.

• Przebudowa drogi powiatowej Piotrowice – Męcinka – wykonano dokumentację budowlaną. 

Gmina Męcinka złożyła wniosek o pozyskanie dotacji.

• Przebudowa drogi powiatowej Pomocne – Kondratów – przygotowywany jest Program 

Funkcjonalno-Użytkowy. Powiat Jaworski złożył wniosek o pozyskanie dotacji. 



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

Podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 100 000 zł. 

Obecnie przygotowywana jest 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).

Trwa procedura przygotowania umowy na dofinansowanie zadania.

Gmina Męcinka pozyskała 314 500 zł. 



NAGRODA DLA KLAS Z NAJWYŻSZĄ 
ŚREDNIĄ W SZKOŁACH W MĘCINCE 
I PIOTROWICACH



GMINNA SŁUŻBA ZDROWIA

_______________________________________________________________

• W dniu 22 marca 2022r. złożone zostało wypowiedzenie umowy o zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Zdrowia 

w Piotrowicach przez kierownika ośrodka.

• Gmina Męcinka -jako podmiot nadzorujący GOZ- zleciła audyt zewnętrzny funkcjonowania gminnego 

podmiotu leczniczego, który zostanie przeprowadzony do 30 czerwca 2022r. (wyniki audytu przedstawione 

zostaną Radzie Społecznej GOZ oraz radnym Gminy Męcinka). 

• Urząd Gminy w Męcince dokonuje bieżącego monitoringu funkcjonowania GOZ oraz podejmuje działania w 

odpowiedzi na zdarzenia związane z funkcjonowaniem ośrodka (stan personelu, realizacja kontraktów i inne 

występujące problemy). 

• Przygotowywany jest konkurs na stanowisko kierownika gminnego podmiotu leczniczego. 

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

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



PRZYGOTOWANO I OGŁOSZONO KONKURS 

NA STANOWISKO DYREKTORA  

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

W PIOTROWICACH



OPRACOWANO PROJEKT STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MĘCINKA
____________________________________________________________________________________

W opracowaniu projektu uczestniczyli:

• Wójt i przedstawiciele Urzędu Gminy w Męcince.

• Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

• Dyrektorzy szkół oraz pedagog szkolny.

• Psycholog Gminnej Poradni Rodzinnej GOZ Piotrowice.

Metodyka pracy:

1. Identyfikacja problemów społecznych różnych grup wiekowych i środowisk.

2. Analiza przyczynowo-skutkowa występujących problemów.

3. Ustalenie celów i kierunków działań (które będą realizowane w ramach konkretnych planów i 

programów społecznych).

4. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrażanie działań oraz monitoring realizacji strategii.



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 22 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.



ORGANIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 

Z PRZYJĘCIEM UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

• Organizacja tymczasowego zakwaterowania w obiektach gminnych (sala GOK, świetlica wiejska 
w Chełmcu, świetlica wiejska w Sichowie, mieszkanie gminne w Męcince do dnia 25.03.2022r.).

• 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: 209 uchodźców z Ukrainy.

Obecnie na terenie Gminy Męcinka przebywa 144 osoby.



Współorganizacja Gminnych Eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Konkurs został przeprowadzony we współpracy z Komendantem Gminnym OSP 
oraz szkołami w Piotrowicach i Męcince.



• Spotkanie z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek w sprawach Gminy Męcinka.

• Spotkanie z Dyrektor Szpitala w Legnicy Anną Płotnicką-Mieloch w sprawie 
funkcjonowanie gminnej służby zdrowia w Gminie Męcinka. 

• Spotkanie mieszkańcami podczas uroczystości Dnia Kobiet w Pomocnem. 

• Spotkania z sołtysami i radnymi w sprawach rozwoju gminy.

• Spotkanie z mieszkańcami gminy w sprawach prywatnych. 



Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Jaworze oraz Zastępcą Komendanta 
w sprawie omówienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Męcinka 
oraz przekazanie na cele Policji alkomatów sfinansowanych z budżetu Gminy Męcinka.



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 3

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 15

- awarie sieci kanalizacyjnej: 8

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w tym kanalizacja ciśnieniowa 

Sichów i Sichówek): 17 wyjazdów.



Ogłoszono przetargi publiczne dotyczące sprzedaży:

• budynku po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność 

mieszkalno /usługową,

• działki budowlanej w Nowej Męcince. 

Przygotowano do sprzedaży:

• udział w nieruchomości w Muchowie (była świetlica),

• trzy działki budowlane w Męcince k. piekarni – sporządzono wykaz.

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 23/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

w Piotrowicach

• Zarządzenie nr 24/2022 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Gminy Męcinka w drodze bezprzetargowej 

i ogłoszenia wykazu - dz. obręb Męcinka nr 184/37-184/41

• Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzania konkursu na wyłonienie kandydata 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach.

• Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Męcinka z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru 

jednostki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach

• Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Męcinka z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia 

obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


