
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Za okres od 31 sierpnia do 29 września 2022r.



POZYSKANE DOTACJE 
w okresie sprawozdawczym



INWESTYCJE 

PRZYGOTOWYWANE



INWESTYCJE

• Budowa nowego ośrodka zdrowia w Nowej Męcince – realizacja inwestycji w formie „zaprojektuj i wybuduj”

• Inwestycja drogowa w Męcince (przebudowa drogi, budowa chodników, przejść dla pieszych i kanalizacji deszczowej, 

wymiana sieci wodociągowej) i Nowej Męcince (przebudowa drogi, odbudowa rowów i przepustów, budowa 

chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia ulicznego) – 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 – podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.

• Budowa kompleksu sportowego w Chełmcu – trwa realizacja inwestycji.

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

pozyskano dodatkową dotację unijną w wysokości 1,5 mln zł.

• Zagospodarowanie terenu przy centrum usług w Męcince – zakończono inwestycję.

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

• Budowa placów zabaw w Słupie, Sichowie, Piotrowicach – przy szkole, Piotrowicach Osiedle, Przybyłowicach –

przy przedszkolu – trwa realizacja inwestycji.

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

„Sportowa Polska”.. 



INWESTYCJE

• 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

Utworzenie miejsc postojowych oraz ciągów pieszych i drogi wewnętrznej na terenie 
przy Urzędzie Gminy w Męcince, bibliotece, banku i poczcie.

____________________________________



Rekultywacja wysypiska w Muchowie
__________________________________________



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.” 



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. 

Koszt inwestycji 140 000 zł

Trwa realizacja prac.



• Prace nad poprawą jakości oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Męcinka – obecnie dokonywana jest analiza 
zasadności wymiany lamp sodowych na lampy typu led
oraz analiza dotycząca budowy nowych punktów 
świetlnych.



PROGRAMY SPOŁECZNE
___________________



Organizacja działań na rzecz 
seniorów w Gminie Męcinka



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 319 osób z terenu 
Gminy Męcinka. 



Organizacja pomocy żywnościowej 
dla mieszkańców Gminy Męcinka



Realizacja programu 
Edukacyjnego dla uczniów szkół 
w Gminie Męcinka



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

• Punkt lekarski w Pomocnem przygotowany został do ponownego uruchomienia. Nastąpi zwiększenie ilości dni 

przyjęć lekarza, prowadzone będą akcje profilaktyczne.

• Przywrócono badania RTG w JCM Medicus w Jaworze.

• Zatrudniony został radiolog wykonujący badania USG.

• Od 01.10.2022r. pacjentów przyjmować będzie dodatkowo nowy lekarz rodzinny (w miejsce lek. E. Kowalskiej).

• Przygotowano akcje profilaktyczne: badanie wzroku, badanie na osteoporozę, badanie słuchu (dla przedszkoli 

i szkół).

• Pozyskano szczepionki przeciwko COVID 19. Złożono zamówienie na szczepionki przeciwko grypie.

• Od miesiąca października w GOZ Piotrowice przyjmować będzie endokrynolog.

• Zamówiono urządzenie do badań noworodków (w zakresie żółtaczki) dla położnej GOZ Piotrowice.

• Trwa wdrażanie systemu e-pacjent.

• Przygotowywany jest remont ośrodka w Piotrowicach w zakresie dostosowania do osób niepełnosprawnych.

GMINNA SŁUŻBA ZDROWIA

___________________________________





Badania USG dla pacjentów Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach są 

bezpłatne.





ORGANIZACJA 
GMINNYCH DOŻYNEK 
W MĘCINCE

Film



Współorganizacja 40. Pielgrzymki na Kalwarię w Męcince



KOORDYNACJA PRACY GOPS W MĘCINCE W ZAKRESIE

• Projektu dla seniorów – opaski bezpieczeństwa – 319 seniorów złożyło wniosek 
na opaskę bezpieczeństwa. Wszystkie osoby otrzymały urządzenia.

• Obsługi dodatku węglowego – do dnia 27.09.2022 r. pracownicy GOPS w Męcince 
przyjęli ponad 1000 wniosków.



• PRZEKAZANIE ZABAWEK DLA PRZEDSZKOLAKÓW



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.



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 zbiornikachmogą 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 GminyMęcinka zwrócił się doWIOŚ weWrocławiu, RDOŚ, Wojewódzki Inspektor Sanitarny , PSP Jawor o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.



Gmina Męcinka wystąpiła o opinię w sprawie odpadów do:
• Komendy Powiatowej Policji w Jaworze – do dnia 28.09.2022r. Urząd Gminy w Męcince nie otrzymał 

odpowiedzi.
• Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – do dnia 28.09.2022r. Urząd Gminy 

w Męcince nie otrzymał opinii. W dniu 26.09.2022r. Do Urzędu Gminy wpłynęło pismo przywołujące treść 
art. 26 ust.1 ustawy o odpadach, z którego wynika, że obowiązek usunięcia odpadów spoczywa na 
właścicielu nieruchomości. 

• Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu –Urząd Gminy w Męcince otrzymał postanowienie 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze opiniujące pozytywnie wykonanie przez Gminę Męcinka 
utylizacji odpadów. Gmina Męcinka złożyła zażalenie w przedmiotowej sprawie.

• Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu – do dnia 28.09.2022r. Urząd Gminy w Męcince 
nie otrzymał odpowiedzi.

• Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze – Urząd Gminy w Męcince otrzymał informację, że z uwagi na brak 
wyników badań odpadów nie jest możliwe wydanie opinii w sprawie obowiązku wykonania utylizacji 
odpadów przez Gminę Męcinka.

PROBLEM ODPADÓW – PORZUCONYCH NA PRYWATNYM TERENIE 
W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW

Właściciel nieruchomości, na której porzucono odpady przedłożył oświadczenie, że w związku 

z nieuzyskaniem wyników badań od Komendy Powiatowej Policji w Jaworze utylizacja odpadów 

zostanie przez niego dokonana do końca października 2022r.



ORGANIZACJA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ZWIĄZKU 
Z INTENSYWNYMI OPADAMI DESZCZU NA TERENIE GMINY MĘCINKA

• Dokonanie wizji terenowej gminy.

• Organizacja działań przy przepompowniach gminnych.

• Organizacja działań w miejscowości Chroślice – piasek, worki.

• Koordynacja działań OSP na terenie gminy we współpracy  Komendantem Gminnym.



Udział w zebraniach wiejskich sołectw 
Gminy Męcinka 
w sprawie podziału środków funduszu 
sołeckiego i budżetu obywatelskiego.

Fundusz sołecki w Gminie Męcinka: 466 000 zł
Budżet obywatelski: 150 000 zł



• Spotkanie ze społecznością szkolną w Męcince i Piotrowicach podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

• Udział w uroczystościach upamiętniających wybuch II Wojny Światowej w Jaworze.

• Spotkania z wykonawcami inwestycji: ośrodka zdrowia, drogi w Męcince i Nowej Męcince oraz 

świetlic w Piotrowicach i Myślinowie. 

• Spotkanie z prezesem KSS Bartnica w sprawie planu rozwoju firmy na terenie Gminy Męcinka oraz 

problemów społecznych związanych z ruchem pojazdów ciężarowych na drogach publicznych.

• Spotkanie z przedstawicielami Gminnego Klubu Żeglarskiego „Cysterska Brać” na temat 

funkcjonowania klubu.

• Spotkanie z Proboszczem Parafii w Męcince oraz Proboszczem Parafii w Słupie w sprawie możliwości 

finansowania prac remontowych zabytkowych kościołów.

• Spotkanie z Zespołem ludowym Ojry Bis z Męcinki.

• Spotkanie z prezes Gminnej Akademii Piłkarskiej w Męcince w sprawie planu rozwoju klubu.

• Spotkania z kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w sprawach funkcjonowania gminnej służby 

zdrowia.

• Spotkania z kierownikiem GOPS w Męcince w sprawie realizowanych programów wsparcia seniorów 

na terenie Gminy Męcinka.

• Spotkania z dyrektorami szkół w Męcince w sprawie organizacji systemu motywacyjnego w szkołach.

• Spotkanie z druhami OSP Małuszów podczas Zawodów Wojewódzkich OSP w Mietkowie.

• Udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Męcinka.

• Spotkania z sołtysami i radnymi w sprawach poszczególnych sołectw.

• Spotkania z mieszkańcami Gminy Męcinka w sprawach indywidualnych.



Usuwanie awarii:

- awarie wodociągów: 4

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 7

- awarie sieci kanalizacyjnej: 8

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w tym kanalizacja ciśnieniowa 

Sichów i Sichówek): 8 wyjazdów.



Sprzedano: 
• DZIAŁKĘ 143/1 W SICHÓWKU ( 11000,00zł),

• DZIAŁKĘ NR 184/41 W NOWEJ MĘCINCE ( 1051,34 BRUTTO)

• W WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W DN. 09.09.2022

• WYŁONIONY ZOSTAŁ NABYWCA DZIAŁKI ROLNEJ 184/11 W KONDRATOWIE 

Ogłoszono przetargi publiczne dotyczące sprzedaży:
• OGŁOSZONO PIERWSZY PRZETARG NA ZBYCIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 7/3 

o pow. 0,2347 W MAŁUSZOWIE

• OGŁOSZONO (PONOWNIE) PIERWSZY PRZETARG NA ZBYCIE ZABUDOWANEJ 

DZIAŁKI NR 530 W KONDRATOWIE nr 2

• OGŁOSZONO KOLEJNY PRZETARG NA ZBYCIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ 184/34 

o pow. 0,2611ha W NOWEJ MĘCINCE

Przygotowano do sprzedaży:
• TEREN DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 612/1 W MĘCINCE ( PO PONOWIENIU 

WYCENY) - PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

• TEREN DZIAŁKI NR 489/2 O POW. 0,0562ha W PIOTROWICACH ( zgłoszono 

zainteresowanie nabyciem)

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 60 osób (zgłoszonych do Urzędu Gminy w Męcince). 

Do dnia 39.09.2022 r. kwota wypłaconych środków finansowych – wsparcie osób fizycznych, które 

przyjęły do swoich nieruchomości uchodźców z Ukrainy wynosi: 436  857 zł. Złożono 101 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 50 zmieniające regulamin funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

• Zarządzenie nr 51 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków programu „Korpus Wsparcia

Seniorów” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

• Zarządzenie nr 52 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z

zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 r. II edycja

• Zarządzenie nr 53 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków bankowych

• Zarządzenie nr 54 w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w

wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 55 w sprawie przeznaczenia gminnego gruntu do wydzierżawienia

• Zarządzenie nr 56 w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego

• Zarządzenie nr 57 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 58 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


