
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Gmina Męcinka

Za okres od 27.02. do 26.03.2015r.



Udział w zebraniu wiejskim w Chełmcu.

28 lutego
Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Małuszów.

1 marca 
Udział w Święcie Kobiet w Kondratowie



3 marca 2015 r. 
Spotkanie z konserwatorem zabytków w Legnicy w sprawie 
dopuszczenia budowy drogi asfaltowej w Małuszowie.

Organizacja wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w 
Stanisławowie.



5 – 6 marca 2015 r.

Udział w Konwencie Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu.

Spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem, który zwrócił uwagę na konieczność 
realizacji projektów unijnych generujących dochody do budżetu gminy w 
przyszłych latach. Poradził, aby zaprzestać stosowania zasady : „Pozyskiwanie 
środków dla pozyskiwania”, „gdzie tylko się da, na co tylko się da”. Realizacja 
projektów musi być celowa, rozsądna i uzasadniona. 



Spotkanie z panią Premier Ewą Kopacz, która stwierdziła                
m.in. o konieczności zwiększenia środków na fundusze 
sołeckie dla gmin. 



7 marca 2015 r.
Spotkania  mieszkańcami podczas uroczystości Dnia Kobiet na 
terenie Gminy Męcinka. W związku z pytaniami o źródło 
finansowania zakupu kwiatów dla pań informuję, że zakup ten 
sfinansowałem ze środków prywatnych.

9 marca 2015 r.
Spotkanie z Zastępcą Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych Markiem Cieślakiem w sprawie organizacji 
konferencji ekologicznej na terenie Gminy Męcinka w 2015 r. oraz 
zmiany formuły tego spotkania z ukierunkowaniem na 
uspołecznienie i upraktycznienie konferencji. 



9 marca 2015 r.
Spotkanie z rodzicami dzieci z terenu Gminy Męcinka w sprawie 
edukacji przedszkolnej, która ma być realizowana w gminie od 
września 2015 r.

10 marca 2015 r.
Spotkanie z konserwatorem zabytków z Legnicy w sprawie 
dopuszczenia możliwości budowy drogi asfaltowej w Małuszowie. 
25 marca br. otrzymałem informację od konserwatora, który wyraził 
zgodę na pokrycie przedmiotowej drogi nawierzchnią asfaltową.





11marca 2015 r.

Spotkanie z Dariuszem Domszym przedsiębiorcą i właścicielem 
dawnej radiostacji w Stanisławowie, dr Grzegorzem Krzosem 
wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i 
wiceprezesem Instytutu Zarządzania i Samorządności, Jackiem 
Kramarzem Nadleśniczym Złotoryi, Dariuszem Ordą z 
Nadleśnictwa Jawor oraz Józefem Kołczem Burmistrzem 
Świerzawy na temat ewentualnej realizacji wspólnego projektu 
tras rowerowych „singiel track” w oparciu o dotację z Unii 
Europejskiej.



12 marca 2015 r.

Spotkanie z Dyrektorem Departamentu 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Dolnośląskiego urzędu 
Wojewódzkiego Robertem 
Korzeniowskim w sprawie wyrażenia 
zgody na rozszerzenie zakresu 
promesy na Usuwanie Skutków Klęsk 
Żywiołowych o dodatkowe zadania 
inwestycyjne.



13 marca 2015 r.

Zorganizowanie uroczystego spotkania dla sołtysów z okazji 
„Dnia Sołtysa”.  



13 marca 2015 r.

Otrzymanie informacji od Wojewody 
Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji 
w kwocie 385 883 zł na Przebudowę 
istniejącej drogi gminnej nr 11035 
w Piotrowicach.



16 marca 2015 r.
Spotkanie z Janiną Kraśnicką prezesem Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Sichowa w sprawie wspólnej organizacji 75 
rocznicy Odzyskania Państwowości Polskiej na terenie Gminy 
Męcinka.

Wydarzenie skierowane będzie głównie do seniorów Gminy 
Męcinka. 19 kwietnia br. odbędzie się koncert prof. 
Stanisława Górki – aktora teatralnego i serialowego „Plebania” 
w sali widowiskowej w Męcince.
Koncert sfinansowany zostanie z dotacji 
Fundacji Polska Miedź z Lubina.  



16 marca 2015 r.
Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego Stanisławem 
Laskowskim w sprawie organizacji dożynek gminno –
powiatowych w Męcince.

Dożynki odbędą się 6 września 2015 r. na boisku sportowym 
w Męcince. Zaplanowano następujące części imprezy:
- Msza Święta polowa,
- prezentacja ludowa z konkursami wieńców i stoisk 

produktów lokalnych,
- program dla dzieci – iluzjonista, clown, bańki mydlane i 

malowanie twarzy,
- koncert zespołu AVANTI – dawne włoskie przeboje,
- koncert: NORBI ( muzyka pop – dance, disco polo).





17 marca 2015 r.

Wizyta w Fundacji Polska Miedź w Lubinie i złożenie wniosku 
o dofinansowanie na zakup wyposażenia punktu lekarskiego 
w Męcince.

18 marca 2015 r.
Spotkanie z Piotrem Sieduniem ze Starostwa Powiatowego 
w Jaworze w sprawie zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego.

Spotkanie z Emilem Kronsen z Europejskiego Centrum 
Obsługi Głuchych na temat obsługi osób głuchoniemych       
w jednostkach organizacyjnych Gminy Męcinka.



19 marca 2015 r.
Udział w „Konwencie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów 
gmin regionu Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego” 
w Lubinie.

Odbyły się konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020.



19 marca 2015 r.

Spotkanie z Dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we 
Wrocławiu Leszkiem Lochem na temat lokalizacji przystanku i 
zatoki autobusowej w Sichowie oraz budowy chodników w 
miejscowości Chełmiec i Sichów. 



20 marca 2015 r.

Powołanie Społecznej Rady ds. Rozwoju Przedsiębiorczości jako organu doradczego wójta gminy 
Męcinka. 

� Rada będzie organem opiniodawczym i doradczym, a jej członkowie pracować będą 
społecznie. 

� Członkiem rady może być każdy przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Gminy 
Męcinka. 

� Rada pracować będzie na posiedzeniach zwoływanych według potrzeb na wniosek wójta lub 
z własnej inicjatywy.

� W posiedzeniach rady uczestniczyć mogą wójt oraz inne osoby zaproszone na wniosek wójta 
lub rady.

� Rada wyrażać będzie swoje stanowisko w drodze opinii podejmowanych w głosowaniu 
zwykłą większością głosów.

� Obsługę techniczną rady sprawować będą pracownicy Urzędu Gminy w Męcince delegowani 
przez wójta. 



W skład rady weszli: Elżbieta Grzybowska, Mirosława Ankus, Robert 
Gawlikowski , Jan Legeń, Grzegorz Węglewski, Piotr Łuba, Aleksander 
Kaczmarek, Dominik Rudaniecki oraz każdy, kto ma chęć pracować na 
rzecz rozwoju gminy. 

Podczas pierwszego spotkania przedsiębiorcy wypracowali następujące 
wnioski: 
1. Infrastruktura drogowa gminy nie sprzyja rozwoju wielu 
przedsiębiorcom. 
2. Istnieje konieczność współpracy pomiędzy przedsiębiorcami lokalnymi 
w obszarze wzajemnej promocji oraz wspierania swojej działalności. 
3. Istnieje konieczność wprowadzenia zmian w polityce podatkowej gminy, 
w szczególności konieczność obniżenia podatku od nieruchomości dla 
budynków pozostałych. 





21 marca 2015 r.
Udział w otwarciu sezonu na boisku ORLIK.



21 marca 2015 r.

Udział w spotkaniu mieszkańców Muchowa w sprawie 
organizacji imprezy „Muchowska Kosa” w roku 2015.



ZARZĄDZENIA















Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka

Gmina Męcinka


