
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 28 grudnia 2022 do 27 lutego 2023 r.



POZYSKANE DOTACJE

• 3 mln zł na przebudowę drogi 

w kierunku zbiornika Słup

• dotacja na zakup terenowego 

samochodu strażackiego





INWESTYCJE

• Budowa nowego ośrodka zdrowia w Nowej Męcince – trwa realizacja inwestycji.

• 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 – trwa realizacja inwestycji.

• Termomodernizacja budynków szkoły i przedszkola w Męcince – trwa realizacja inwestycji.

• Przebudowa drogi Męcinka – Słup – trwa procedura administracyjna regulująca własność działek.

• Zagospodarowanie terenu przy budowanej świetlicy w Piotrowicach – boisko do piłki nożnej, plac 

zabaw, ścieżki piesze, oświetlenie terenu, droga wewnętrzna, miejsce na ognisko, przeniesienie wiaty 

rekreacyjnej, tereny zielone – wykonano dokumentację techniczną, przygotowywany jest przetarg 

publiczny na realizację.

• Budowa boiska w Piotrowicach – przygotowywany jest przetarg publiczny na realizację zadania 

w formie „zaprojektuj i wybuduj”.



INWESTYCJE

• Przebudowa drogi w górnej części Męcinki wraz z wymianą sieci wodociągowej – wykonano 

dokumentację techniczną, ogłoszono przetarg publiczny.

• Remont drogi w Męcince k. piekarni – wykonano dokumentację, ogłoszono przetarg 

publiczny. 

• Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Męcinka –Piotrowice – wykonano dokumentację 

techniczną, ogłoszono przetarg publiczny.

• Przebudowa drogi Męcinka – Piotrowice (odcinek od Urzędu Gminy, przedszkola do 

skrzyżowania Kopalni Colas) – przygotowano dokumentację, ogłoszono przetarg publiczny.

• Przebudowa drogi Pomocne – Kondratów (we współpracy z Powiatem Jaworskim) – ogłoszono 

przetarg publiczny w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

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

Rządowego Programu „Sportowa Polska”.



INWESTYCJE

___________________________________________

• Termomodernizacja budynków szkolnych w Męcince



Gminne Centrum Zdrowia - budowa



Świetlica w Piotrowicach – prace budowlane

_____________________________________________________



Świetlica w Myślinowie – prace wykończeniowe

____________________________________



Świetlica w Pomocnem – prace ziemne

____________________________________



Świetlica w Muchowie - budowa

____________________________________



Świetlica w Stanisławowie - budowa 

____________________________________



Świetlica w Kondratowie – budowa

____________________________________



Remont wejścia do punktu lekarskiego w Męcince

____________________________________



• Realizacja prac gospodarczych na terenie Gminy Męcinka –
zgłoszone sprawy przez Mieszkańców podczas zebrań 
wiejskich.

• Realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego 
i obywatelskiego.



Udział w konferencji prasowej  Wojewody Dolnośląskiego Jarosława 
Obremskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na 2023r.

Podczas konferencji zaprezentowałem gminną inwestycję drogową w Męcince, której wartość wyniosła blisko 
8 mln zł i w 100 % sfinansowana została z pozyskanych dotacji z budżetu państwa.

W konferencji brali udział również Dyrektor Generalna Małgorzata Hasiewicz, Dyrektor Infrastruktury 
Małgorzata Majcher, Przewodniczący Zespołu ds. projektów strategicznych Kamil Woźniak oraz Burmistrz 
Strzegomia Zbigniew Suchyta.



Budowa gminnej strefy aktywności gospodarczej MAŁUSZÓW

W wyniku prowadzonych prac związanych z uzasadnieniem słuszności 
przekształcenia gruntów rolnych klasy II i III na cele inwestycyjne w obrębie 
Małuszów uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa na odrolnienie terenu 
o powierzchni 13,5867 ha. 



PROGRAMY SPOŁECZNE
___________________

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM



KOORDYNACJA PRACY GOPS W MĘCINCE W ZAKRESIE

• Projektu dla seniorów – opaski bezpieczeństwa – 319 seniorów. 
Prowadzony jest monitoring funkcjonowania opasek.

• Obsługi dodatku węglowego: 1059 wniosków.

• Obsługi wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego: 623 wnioski.



SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ MĘCINKA

NA PODSTAWIE 

USTAWY O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM 

PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH



ORGANIZACJA SPOTKANIA Z ZESPOŁAMI LUDOWYMI GMINY MĘCINKA –
PODZIĘKOWANIE ZESPOŁOM ZA CAŁOROCZNĄ WSPÓŁPRACĘ 
W DZIEDZINIE KULTURY.



GMINNY SZTAB WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
W MĘCINCE

UZBIERANA KWOTA: 59 158 zł



Spotkanie z Sołtysami i Radnymi Gminy Męcinka w sprawie organizacji 
wydarzeń społeczno – kulturalnych w 2023 r.



ORGANIZACJA FERII ZIMOWYCH 

W GMINIE MĘCINKA

Wszystkie zajęcia zostały 

sfinansowane z budżetu 

Gminy Męcinka - dla dzieci 

były bezpłatne.











Wsparcie finansowe organizacji turnieju piłkarskiego Gminnej Akademii 
Piłkarskiej w Męcince

________________________________________________________________



Wsparcie finansowe powiatowych ćwiczeń ratowniczych na zbiorniku 

wodnym Słup. Spotkanie ze strażakami biorącymi udział w wydarzeniu.



SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI OSP MĘCINKA, OSP POMOCNE, OSP 
PRZYBYŁOWICE I OSP MAŁUSZÓW – PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ 
PODCZAS GMINNEJ AKCJI MIKOŁAJKOWEJ W 2022 r.



• Spotkanie z przedstawicielami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
biznesu oraz samorządów.

• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego Anetą Kucharzyk na temat 
współpracy Gminy Męcinka i Powiatu Jaworskiego podczas realizacji 
inwestycji drogowych.

• Spotkanie z Dyrektor Biura Poselskiego Elżbiety Witek Anetą Trelą 
w sprawie organizacji międzypowiatowego spotkania dla sołtysów.

• Spotkanie z Wójtem Gminy Rudna na temat podjęcia współpracy Gminy 
Męcinka i Gminy Rudna.

• Spotkanie z przedstawicielami samorządów podczas uroczystości w Legnickiej 
Kurii Biskupiej.

INNE DZIAŁANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA GMINĄ



• Spotkanie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy 
Powiatowej Policji w Jaworze oraz samorządów Powiatu Jaworskiego podczas 
odprawy rocznej Policji.

• Spotkanie z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji Sylwestrem Rudźcem
w sprawie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy 
Męcinka.

• Spotkanie z Prezesem WFOŚiGW we Wrocławiu w sprawach dotacji i pożyczek 
z WFOŚiGW na realizację inwestycji. 

• Spotkanie z przedstawicielami Polskich Kopalni Piasku w sprawie rekultywacji 
byłej piaskowni.

• Spotkanie z Komendantem Gminnym OSP w sprawie funkcjonowania systemu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy (analiza potrzeb, 
wypracowanie rozwiązań).



• Spotkania z przedstawicielami wykonawców realizowanych obecnie 

inwestycji na terenie Gminy Męcinka: Max Bud, Art-bud, Firma budowlana 

R. Szlachcikowski.

• Spotkanie z Proboszczami Parafii na temat dotacji na remonty zabytkowych 

kościołów na terenie Gminy Męcinka.

• Spotkanie z przedstawicielami KS Piotrowice na temat przygotowywanych 

inwestycji – boiska sportowe w miejscowości Piotrowice.

• Spotkanie z przedstawicielami KS Chełmiec w sprawie zrealizowanej 

inwestycji budowy kompleksu sportowego w Chełmcu. 



• Spotkanie z przedstawicielem BGK w sprawie realizowanych przez Gminę 

Męcinka inwestycji z rządowego programu Polski Ład.

• Spotkanie z przedstawicielami klubu pszczelarskiego w sprawie organizacji 

na terenie Gminy Męcinka szkolenia dla pszczelarzy.

• Spotkanie z Burmistrzem Złotoryi w sprawie funkcjonowania Partnerstwa 

Kaczawskiego, którego członkiem jest Gmina Męcinka.

• Organizacja konsultacji społecznych w Chełmcu w celu poznania opinii 

mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenu publicznego w tym 

sołectwie z inicjatywy komitetu społecznego Mieszkańców (II konsultacje).



Przeprowadzenie kontroli pojazdów autobusowych realizujących przewozy 
szkolne – kontrola wykazała nieprawidłową realizację umowy przez PKS 
Kamienna Góra.

• Dokonano rozwiązania umowy z przewoźnikiem. 

• Do końca kwietnia przewozy szkolne realizował będzie PKS Jelenia Góra 
(wybór z wolnej ręki na podstawie prawa zamówień publicznych).

• Przygotowywany jest przetarg na realizację przewozów szkolnych.



Zimowe utrzymanie dróg gminnych



• Spotkanie ze społecznością szkolną w Piotrowicach podczas Jasełek.

• Spotkanie z przedstawicielami Gminnej Akademii Piłkarskiej w Męcince 

w sprawie organizacji turnieju piłkarskiego w Męcince.

• Spotkania z sołtysami i radnymi w sprawach poszczególnych sołectw.

• Spotkania z mieszkańcami Gminy Męcinka w sprawach indywidualnych.

• Udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Męcinka.



Udział w uroczystym przekazaniu samochodów policyjnych w Jaworze.

Spotkanie z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek, przedstawicielami Policji 
oraz samorządów.



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 7

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 13

- awarie sieci kanalizacyjnej: 14

Kanalizacja ciśnieniowa Sichów i Sichówek: 17 wyjazdów.



Nieruchomości

W dniu 31.01.2023r. sprzedano działki:

• nr 42/7 o pow. 0,2548ha obręb Męcinka - cena nabycia działki 187587,30 zł brutto,

• nr 42/12 o pow. 0,2476ha obręb Męcinka - cena nabycia działki 181375,80 zł brutto,

• ( przeniesienie własności zaplanowano na 14.03.2023r.)

W dniu 02.02.2023r. ogłoszono II przetarg ( po ponowieniu wyceny) na zbycie działki nr 612/1 o powierzchni

0,1233 ha obręb Męcinka : cena wywoławcza: 310 000,00 zł. ( działka zabudowana budynkiem dawnej

przychodni zdrowia). Przetarg na zbycie w/w nieruchomości zaplanowano na 06 marca 2023r.

W dniu 22.02.2023r. ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości o numerze

geodezyjnym 7/3, o powierzchni 0,2347 ha w Małuszowie : cena wywoławcza: 155000,00 zł. Do ceny zbycia

doliczony zostanie podatek VAT 23%. Przetarg na zbycie w/w nieruchomości zaplanowano na 24 marca 2023r.



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, 

Do dnia 28.02.2023 r. kwota wypłaconych środków finansowych – wsparcie osób fizycznych, które 

przyjęły do swoich nieruchomości uchodźców z Ukrainy wynosi: 638 600 zł. Złożono 143 wnioski 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.

• Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – tereny 
produkcyjne w obrębie Słup (zmiana parametrów).

• 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 79/2022 zmieniające w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami
krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

• Zarządzenie nr 80/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

• Zarządzenie nr 81/2022 w sprawie organizacji polityki rachunkowości dla projektu „Termomodernizacja dwóch budynków
użyteczności publicznej na terenie GminyMęcinka”

• Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GminyMęcinka (działka numer 184/3)

• Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka (działka numer 199/5
obręb Pomocne)

• Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia w Urzędzie GminyMęcinka

• Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
i sportu w 2023 roku

• Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Męcinka

• Zarządzenie nr 6/2023 zmieniające zarządzanie nr 72/2022 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy obrocie
paliwem stałym na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 październik 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej dla
pracowników

• Zarządzenie nr 8/2023 zmieniające zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Męcinka z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu GminyMęcinka

• Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów
prywatnych do celów służbowych.

• Zarządzenie nr 10/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości
stanowiących własność gminyMęcinka

• Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie zmiany budżetu gminyMęcinka na 2023 r.

• Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie planu dofinansowania 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 roku

• Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.
gospodarki przestrzennej i nieruchomości w Urzędzie Gminy wMęcince

• Zarządzenie nr 14/2023 w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie GminyMęcinka

• Zarządzenie nr 15/2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Urzędzie GminyMęcinka

• Zarządzenie nr 16/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Chełmiec



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka
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