
PODSUMOWANIE PRACY 
WÓJTA GMINY MĘCINKA

MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

W LATACH 2014 - 2016 



Obejmując obowiązki wójta w grudniu 2014 r. przejąłem 
zarządzanie gminą zarówno z dobrą infrastrukturą, która 
jest zasługą moich poprzedników, czyli wójtów i radnych 
poprzednich kadencji, jak i obszarami problemowymi.

Wsłuchując się w głos mieszkańców Gminy Męcinka za 
najważniejsze problemy uznałem:

-Brak rozwoju przedsiębiorczości oraz bezrobocie

-Niski poziom edukacji i brak edukacji przedszkolnej

-Niski standard opieki zdrowotnej

-Niezrealizowane podstawowe potrzeby mieszkańców:          
3 miejscowości nie posiadają sieci wodociągowych,              
6 miejscowości ma nieuporządkowaną gospodarkę
ściekową.



Realizacja inwestycji 
w latach 2015 - 2016 r.                      

o wartości  4 378 544 zł

Inwestycje zrealizowane zostały pomimo braku 
uruchomionych środków unijnych.



POZYSKANE DOTACJE 
2015 - 2016
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Pozyskane dotacje w  mln.zł. 

Pozyskane dotacje w latach :
2014 r. = 1.661.165
2015 r. = 1.744.517
2016 r. = 3.568.349

Przez dwa lata 
pozyskano ponad 

5 000 000 zł !



Obecnie samorząd Gminy Męcinka oczekuje rozstrzygnięcia naborów 
dotyczących złożonych wniosków na:
-budowę sieci wodociągowej w Myślinowie,
-budowę sieci wodociągowej w Stanisławowie, 
-budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chełmcu,
-budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sichowie,
-budowę drogi w Chełmcu,
-budowę drogi w Słupie,
-budowę drogi w Piotrowicach.

Przygotowano również dokumentację na remont świetlicy w Chełmcu. 
Oczekujemy na ogłoszenie naboru wniosków do programu unijnego.

Złożone wnioski o dotacje



Spadek zadłużenia gminy
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Zadłużenie gminy na koniec roku:
∗ 2014 r. = 5.346.200
∗ 2015 r. = 4.615.200
∗ 2016 r. = 3.760.200



Jak wynika z przedstawionych danych w 
ostatnich dwóch latach (2015, 2016) 
zadłużenie gminy zmniejszyło się o 1,6 mln zł., 
wzrosły wydatki inwestycyjne gminy oraz 
wzrosła dwukrotnie wartość pozyskanych 
dotacji na zadania inwestycyjne w 
porównaniu do roku bazowego 2014.  



INWESTYCJE



Utworzenie nowej siedziby ośrodka 
zdrowia w Męcince



∗Wprowadzono nową kadrę lekarską ze szpitali wrocławskich i legnickiego 
przy częściowym zachowaniu poprzedniej kadry.
∗Wprowadzono popołudniowe godziny przyjęć pacjentów we wszystkich 
ośrodkach.
∗Wprowadzono codzienne badania laboratoryjne oraz badania specjalistyczne.
∗Przeprowadzono akcje profilaktyczne Stop nowotworom u Dzieci, 
∗Przeprowadzono bezpłatne badania USG dla dzieci i seniorów.
∗Pozyskano dotację w wysokości 50 000 zł z Fundacji KGHM z Lubina na zakup 
USG.
∗Zakupiono sprzęt ginekologiczny do badań specjalistycznych.
∗Zakupiono unit stomatologiczny do gabinetu dentystycznego w Męcince.
∗Wyremontowano i otwarto nową siedzibę ośrodka zdrowia w Męcince.
∗Przeprowadzono szkolenia kadry pielęgniarskiej. 

REFORMA OPIEKI ZDROWOTNEJ W 
GMINIE MĘCINKA



CHODNIKI 2015 - 2016

Nowa Męcinka Przybyłowice Małuszów

Piotrowice Piotrowice

Piotrowice

Małuszów

Słup

Słup Piotrowice

Chełmiec



DROGI 2015 - 2016

Męcinka
Kondratów – dwie 
drogi

Piotrowice

Małuszów Słup Bogaczów - Pomocne

Droga Kalwaryjska w 
Męcince

Piotrowice
Sichów –
dwie drogi

Słup



Utworzenie nowej siedziby GOPS 
w Męcince – obiekt dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych



WIATY REKREACYJNE

Muchów

Słup

Pomocne

Słup Przybyłowice

Chełmiec

Kondratów



I wiele innych inwestycji

Remont świetlicy 
w Sichówku

Nowy dach na 
świetlicy w 
Pomocnem

Ogrodzenie 
szkoły w Męcince

Ogrodzenie boiska w 
Małuszowie – I etap

Nowy przystanek 
w Chełmcu

Nowe ławy i stoły 
oraz w Sichówku

Ogrzewanie  świetlicy w 
Chroślicach

Nowy ciągnik do prac 
gospodarczych w 
sołectwach

Wykonanie boiska 
sportowego w 
Sichowie – I etap



I wiele innych inwestycji

Wynegocjowano 
97 nowych lamp 
oświetlenia 
ulicznego. 
27 powstało w 
2016 r. 
Kolejnych 70 
zamontowanych 
zostanie w 2017 r.

Nowe lampy 
oświetlenia 
ulicznego

Alejki na cmentarzach komunalnych 
w Sichowie i Małuszowie

Odbudowa mostku 
w Sichowie

Siłownie zewnętrzne 
w Męcince i 
Kondratowie



DZIAŁANIA W DZIEDZINIE 
EDUKACJI



Utworzonych zostało 5 oddziałów. Zatrudniono dziesięć
dodatkowych osób z terenu Gminy Męcinka. Do 
przedszkoli uczęszcza ponad 100 dzieci. 

Warto dodać, że oprócz tego utrzymany został punkt 
przedszkolny w Pomocnem.

UROCHOMIENIE PRZEDSZKOLI 
GMINNYCH 



Uruchomienie pełnowymiarowego przedszkola publicznego 
w Męcince



Uruchomienie pełnowymiarowego przedszkola 
publicznego w Piotrowicach



∗ Przedszkole Małego Księcia

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej 
w przedszkolu w Męcince

W celu podniesienia oferty 
przedszkolnej, na mój wniosek 
w szkole wprowadzono 
innowację pedagogiczną
„Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu” na 
podstawie powieści A. de Saint 
Exupery „Mały Książę”.  
Program ten to szereg zajęć
tematycznych dla naszych 
przedszkolaków. 



∗ Opracowano program, który polega na nagrodzeniu dwadzieścioro uczniów 
szkół Gminy Męcinka w postaci wakacji na spływie kajakowym rzeką „Czarną
Hańczą” za poprawę wyników w nauce. 

∗ Celem tej inicjatywy jest motywowanie uczniów do nauki oraz promowanie w 
naszej gminie nowej dyscypliny sportowej jaką jest kajakarstwo.

Wprowadzenie Programu 
Motywacyjnego Wójta Gminy 

Męcinka



Rozwiązano problem dowozów uczniów do szkół – dzięki 
zmianie przewoźnika podniesiono bezpieczeństwo i standard.



SPORT OD NAJMŁODSZYCH LAT 

W GMINIE MĘCINKA

Kajakarstwo w ramach Systemu 
Motywacyjnego Wójta Gminy 
Męcinka

Powołanie Gminnego Klubu 
Żeglarskiego „Cysterska Brać”

Uruchomienie nauki pływania 
dla przedszkolaków.

Zajęcia z piłki nożnej dla 
uczniów naszych szkół.



140 000 zł przeznaczono w budżecie Gminy Męcinka na          
2016 r. na realizację budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy 
poszczególnych sołectw otrzymali oprócz funduszu 
sołeckiego dodatkowo po 10 000 zł na realizację różnych 
przedsięwzięć. 
W myśl zasady zrównoważonego rozwoju każde sołectwo 
niezależnie od jego wielkości otrzymało taką samą kwotę. 
Gmina Męcinka jest pierwszą i póki co jedyną gminą w 
powiecie jaworskim, która wprowadziła budżet obywatelski 
dla mieszkańców. 

Uruchomienie budżetu 
obywatelskiego



1) Nie został podniesiony żaden podatek lokalny.
2) Obniżka podatku od środków transportowych.
3) Obniżka stawek w podatku od nieruchomości.

Działania te nie spowodowały obniżenia dochodów do budżetu gminy. 
Ogólne dochody do budżetu gminy wzrastają. 

Wprowadzenie przyjaznej polityki podatkowej ma na celu stworzenie 
atrakcyjnych warunków do zamieszkiwania i prowadzenia 
działalności gospodarczej na terenie Gminy Męcinka - to strategia 
długoterminowa, ponieważ jednym z podstawowych dochodów 
w budżecie gminy jest podatek PIT. W przypadku przypływu 
mieszkańców dochody w budżecie będą wzrastać. 

Zmiana polityki podatkowej 
w Gminie Męcinka



DZIAŁANIA NA RZECZ

ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
GMINY MĘCINKA



Działania na rzecz przedsiębiorczości

∗ Utworzenie Rady ds. Rozwoju Przedsiębiorczości jako 
organu doradczego wójta.

∗ Realizacja przyjaznej polityki podatkowej : I etap –
obniżenie podatku od transportu dla ciągników 
siodłowych i naczep, II etap obniżka podatków od 
autobusów.

∗ Utworzono inkubator przedsiębiorczości –
doradztwo, szkolenia, pośrednictwo.



UTWORZENIE NA TERENIE GMINY MĘCINKA
DOLNOŚLĄSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W OKOLICY SŁUPA

Porozumienie podpisane zostało przez p. Ilonę Antoniszyn – Klik Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Gospodarki, p. Cezarego Przybylskiego Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego, Stanisława Laskowskiego Starostę Powiatu 
Jaworskiego, Mirosława Brzozowskiego Wójta Gminy Męcinka, Emiliana Berę
Burmistrza Jawora, Rafała Jurkowlańca Prezesa Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, Dorotę Włoch Wiceprezesa Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz Monikę Gąsiorowską z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych S.A.





Od początku 2015 r. prowadziłem negocjacje ze 
strefami Legnicką i Wałbrzyską oraz rozmowy 
z prezesem Inkubatora Przedsiębiorczości 
z Nowej Rudy. 
W listopadzie 2015 r. roku działka znajdująca się
na terenie Gminy Męcinka została włączona do 
Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wraz z 
utworzoną na naszym terenie Dolnośląską Strefą
Aktywności Gospodarczej. 
Działanie to daje szansę na powstanie na terenie 
Gminy Męcinka dużych zakładów pracy.

Wprowadzenie Gminy Męcinka do 
Specjalnej Legnickiej Strefy 

Ekonomicznej



Tworzenie Gminnej Strefy Aktywności 
Gospodarczej Małuszów

Przystąpiono do prac planistycznych.



∗ W zakresie przygotowania naszych mieszkańców do 
nowego rynku pracy.

∗ W zakresie przygotowania przedsiębiorców z Gminy 
Męcinka do zmian na lokalnym rynku usług.

Współpraca z firmą Mercedes – Benz



Pozytywne zakończenie 
kontrowersyjnej sprawy 

biogazowni

∗Firma, która zamierzała zlokalizować wedle wcześniejszych ustaleń i zobowiązań
gminy biogazownię w okolicy Nowej Męcinki i Piotrowic przyznała słuszność
użytym argumentom dotyczącym braku akceptacji społeczności lokalnej i 
przystała na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

∗Bardzo istotnym aspektem jest również fakt odstąpienia od ewentualnych 
odszkodowań ze strony gminy na rzecz firmy Green Energie Sp. z o.o. za 
niedotrzymanie pierwotnych ustaleń na etapie planowania inwestycji.

∗W dniu 28 kwietnia 2015 r. w wyniku rezygnacji inwestora z realizacji inwestycji 
umorzyłem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.



Sprzedaż działki inwestycyjnej na części terenu dawnej 
żwirowni w Piotrowicach (okolice Nowej Męcinki) i 
pozyskanie inwestora Zakład Produkcji Opakowań, 
który daje realną szansę na utworzenie kilkudziesięciu 
miejsc pracy w Gminie Męcinka. 

Pozyskanie inwestora zamierzającego uruchomić
zakład produkcyjny

(teren, na którym miała być zlokalizowana biogazownia)



Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Gminie 
Męcinka

Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Męcince na terenie 
przeznaczonym pod działalność gospodarczą – GSAG. 

Wartość zadania to 97 170 zł. Na przedmiotowe 
zadanie uzyskano wsparcie w Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu  w wysokości 19 700 zł w formie dotacji 
i 19 700 zł w formie pożyczki. 
Pozostała część sfinansowana została
z budżetu Gminy Męcinka. 

Realizacja inwestycji



Przygotowanie terenów pod budownictwo 
jednorodzinne.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na gminnych 
działkach budowlanych w Nowej Męcince, Chroślicach i 
Piotrowicach.



DZIAŁANIA W ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA I  WSPÓŁPRACA 

Z JEDNOSTKAMI OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH 

1.    Zwiększenie budżetu na zabezpieczenie przeciwpożarowe dla OSP.
2.Podwyżka stawek za godzinę dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych 
Gminy Męcinka za udział w akcjach oraz zwiększenie budżetu dla 
zabezpieczenia przeciwpożarowego i innych klęsk żywiołowych.  
3.Wprowadzenie  OSP Małuszów do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego.
4.Współorganizacja uroczystości jubileuszowych OSP Męcinka, Pomocne i 
Przybyłowice.
5.Pozyskanie sprzętu LUKAS dla OSP Małuszów.
6.Sfinansowanie remontu remizy OSP Przybyłowice. 
7.Doposażenie jednostki OSP Małuszów w hełmy. 
8.Pozyskanie dotacji na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 
OSP Męcinka.



INICJATYWY SPOŁECZNO –
KULTURALNE

2015 - 2016



Gminne Święto 11 listopada

Dożynki gminne jako najważniejsza

impreza gminna

Turniej lata o Puchar 

Wójta Gminy Męcinka

Gminny Dzień Dziecka

Kolędowanie na ludowo

Bieg Gminny Rzepakowa Dycha

Gminna wigilia dla 
mieszkańców

Olimpiada Malucha na 
uczelni wyższej

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych



Realizacja inicjatywy „Młodzież Bliżej Władzy”



Wprowadzenie od 2015 r. akcji 
„Październik i listopad miesiącami 

seniorów w Gminie Męcinka”

W ramach tej inicjatywy seniorzy tj. osoby w wieku 60 + mogą
uczestniczyć w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w 
ośrodkach zdrowia Gminy Męcinka oraz wielu innych 
wydarzeniach takich jak m.in. fitness dla seniorów, spotkania z 
kucharzem, zabawa taneczna, występy przedszkolaków. 



∗ Nawiązanie współpracy z Karkonoską Państwową Szkołą
Wyższą z Jeleniej Góry w obszarze sportu i edukacji



Ponadto:

∗Obniżka stawek za wynajem świetlic wiejskich.
∗Przywrócenie dotacji dla Parafii na ochronę zabytków. 
∗Zwiększenie budżetu dla klubów sportowych oraz zakup kosiarek 
samojezdnych dla KS Męcinka i KS Sichów. 
∗Pozyskanie ok . 6 000 ton kamienia z okolicznych kopalni, które 
zostały użyte do naprawy dróg gminnych.
∗Wykonanie elektryfikacji parku w Piotrowicach.
∗Zakup stołów i ławek dla sołectwa Myślinów. 
∗Wykonano modernizację sieci wodociągowej w Nowej Męcince. 
∗Wymiana tłoczni ścieków w Chroślicach (całkowity koszt wymiany 
wyniósł 34 400 zł. Koszt wymiany takiej samej tłoczni w miejscowości 
Słup w roku 2013 wyniósł 149 000 zł).
∗Uruchomienie nowego ujęcia wody w Męcince. 
∗Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy w Męcince.
∗Zakup namiotów, stołów i ław plenerowych do sołectw.
∗Przeglądy gwarancyjne inwestycji. 



∗ Wydanie informatora samorządowego 

∗ „Gmina Męcinka BLIŻEJ LUDZI Informator Samorządowy” –
kwartalnik

W informatorze przedstawiana jest 

praca samorządu gminnego, 

aktywność sołtysów i innych 

mieszkańców, informacje praktyczne 

dla mieszkańców.



∗ Wydanie kalendarza gminnego

Kalendarz zawiera praktyczne daty, 

informacje o wydarzeniach oraz 

promuje mieszkańców Gminy 

Męcinka.



Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka


