
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA 
GMINY MĘCINKA 

MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

ZA OKRES OD 23.10. – 26.11.2015 r.



23 października

- Spotkanie z p. Krzysztofem Strynkowskim z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu Oddział w Legnicy na temat finansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych w 
Gminie Męcinka.  

-Dokonanie przeglądu gwarancyjnego dróg gminnych.

-Spotkanie z Klubem Żeglarskim ze Złotoryi w sprawie 
uruchomienia klubu żeglarskiego na zbiorniku Słup w Gminie 
Męcinka. 



23 października

Udział w uroczystościach pasowania pierwszoklasistów           
w Szkole Podstawowej w Piotrowicach



24 października

Spotkanie z mieszkańcami Pomocnego – podsumowanie 
inicjatywy społecznej polegającej na utworzeniu miejsca 
rekreacyjnego przy boisku sportowym.



Inicjatywa społeczna mieszkańców Sichowa –
wykonanie ogrodzenia boiska w zabytkowym parku.



Inicjatywa społeczna mieszkańców Przybyłowic –
udział w budowie wiaty rekreacyjnej. 



Inicjatywa społeczna mieszkańców – zorganizowanie 
koncertu charytatywnego przez stowarzyszenie Pomocna 
Dłoń przy zaangażowaniu sołtysów i rad sołeckich Gminy 
Męcinka w sali widowiskowej w Męcince. 



25 października

Organizacja wyborów parlamentarnych na terenie Gminy 
Męcinka. 

26 października

- Spotkanie z Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Piotrowicach na temat przeniesienia siedziby ośrodka 
zdrowia w Męcince.

- Udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Starostów 
Partnerstwa Kaczawskiego.



∗ 28 października 

Udział w uroczystościach pasowania na przedszkolaka 
w 3 – latkach w Męcince.



∗ 29 października 

Udział w uroczystościach pasowania na przedszkolaka       
w Pomocnem.



∗ 30 października

Udział w konferencji dotyczącej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2025 we 
Wrocławiu.



∗ 3 listopada

- Spotkanie z Wójtem Gminy Mściwojów na temat 
funkcjonowania samorządów.

- Spotkanie z dyrektorkami szkół Gminy Męcinka na 
temat funkcjonowania tych placówek edukacyjnych.



∗ 3 listopada

Organizacja konkursu plastycznego w szkołach w Męcince                 
i Piotrowicach pn. „Mama, tata, dzieci – segregują śmieci”.

Prace plastyczne umieszczone będą w obecnie 
opracowywanym kalendarzu gminnym dla mieszkańców.

Będzie to kalendarz z terminami dotyczącymi wywozu 
odpadów z terenu Gminy Męcinka oraz danymi 
kontaktowymi dot. Urzędu Gminy Męcinka. 



∗ 4 listopada

Przepis notarialny dotyczący działki inwestycyjnej w okolicy 
Nowej Męcinki.

Inwestorem na przedmiotowej działce będzie Zakład 
Produkcji Opakowań p. Jana Legenia.



∗ 4 listopada 

Udział w konferencji prasowej na temat przystąpienia 
Gminy Męcinka do Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, które nastąpiło decyzją Rady 
Ministrów  3 listopada 2015 r.

Film



∗ 5 listopada

Spotkanie z Wójtem Gminy Paszowice na temat 
funkcjonowania samorządów.

6 – 7 listopada

Udział w szkoleniu i spotkaniu informacyjnym radnych 
Rady Gminy Męcinka. 



6 listopada
∗Organizacja mobilnego punktu informacyjnnego dot. pozyskiwania 
funduszy unijnych przy udziale Lokalnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w Legnicy.

∗Podczas konsultacji udzielane były informacje nt. aktualnych i 
przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z funduszy europejskich, w 
tym zasad ubiegania się o dotacje oraz czy planowane przedsięwzięcie 
kwalifikuje się do unijnego wsparcia lub jak w oparciu o środki unijne 
rozwinąć już istniejącą działalność.

∗Z konsultacji skorzystali przyszli przedsiębiorcy, przedsiębiorcy, 
rolnicy a także stowarzyszenia z terenu gminy Męcinka.



8 listopada – niedziela

Udział w uroczystościach Dnia Seniora w Sichowie.

10 listopada

Spotkanie z dyrektorką Zespołu Szkół w Męcince oraz 
przedstawicielką zespołu Ojry Bis z Męcinki na temat 
Gminnego Święta 11 Listopada w Męcince.  



∗ 11 listopada

Organizacja Gminnego Święta Niepodległości w Męcince.







12 listopada

Reprezentowanie Gminy Męcinka na I inauguracyjnym 
posiedzeniu Sejmu VIII kadencji w Warszawie.

Na posiedzenie Sejmu otrzymałem zaproszenie od p. Minister Elżbiety Witek 
Rzecznika Rządu RP.

Odbyłem spotkanie z kilkoma członkami nowego rządu m.in. z p. Anną Zelewską
Minister Edukacji w sprawie funkcjonowania oświaty w Gminie Męcinka, a także 
innymi posłami. 



Spotkanie z p. Piotrem Dudą
Przewodniczącym NSZZ Solidarność



12 listopada

Wizyta u notariusza w celu dokonania przepisu działki w 
Przybyłowicach. Do wyżej wskazanej czynności nie doszło         
z uwagi na niestawienie się kupca, który podczas przetargu 
został wyłoniony jako nabywca tej nieruchomości. 

16 listopada

Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego w sprawie 
inwestycji powiatowych na terenie Gminy Męcinka w 2016 r.

Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo 
Kaczawskie w Męcince. 



∗ 17 listopada

- Spotkanie z dyrektorem PKS Kamienna Góra na temat 
publicznego transporty zbiorowego oraz oferty 
podatkowej  Gminy Męcinka.

- Spotkanie z prezesem KSS Bartnica w sprawie 
zaangażowania kopalni KSS Męcinka w sprawy 
inwestycyjne na terenie Gminy Męcinka.  



∗ 19 listopada 

Udział w uroczystościach pasowania pierwszoklasistów 
Szkoły Podstawowej w Męcince. 



∗ 20 listopada

- Udział w zajęciach w Szkole Podstawowej w Piotrowicach          
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.



∗ 21 listopada 

Udział w spotkaniu z członkami OSP Małuszów oraz 
mieszkańcami Małuszowa podczas uroczystości 
poświęcenia samochodu strażackiego w Małuszowie.

Dzięki niezwykłej aktywności i inicjatywie strażaków z OSP 
Małuszów na czele z prezesem p. Januszem Hołyńskim, 
zakupili oni we własnym zakresie  samochód 
specjalistyczny do tej jednostki. 



23 listopada

Spotkanie z członkami Kapituły ds. Szlaku Cysterskiego w 
Męcince. 

24 listopada

Udział w pracach Komisji Stałych Rady Gminy Męcinka.

24 listopada

Organizacja zebrania wiejskiego w Kondratowie w sprawie 
budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.



25 listopada

-Spotkanie z dyrektorkami szkół Gminy Męcinka oraz 
kierownik GOPS w Męcince w sprawie organizacji ferii 
zimowych 2016 r. w szkołach w Męcince i Piotrowicach. 

-Organizacja zebrania wiejskiego w Pomocnem w sprawie 
budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni 
ścieków. 



NADZÓR NAD REALIZOWANYMI 
INWESTYCJAMI



Przebudowa drogi wraz z budową
chodnika w Małuszowie

Odbiór inwestycji: 19.11.2015 r.



Odbiór inwestycji: 27.10.2015 r.

Przebudowa drogi wraz z budową
chodnika w Piotrowicach



Remont nowej siedziby ośrodka 
zdrowia w Męcince



Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej w Piotrowicach



Budowa chodnika w Chełmcu



Budowa drogi w Kondratowie 
nr dz. 267



Budowa drogi w Kondratrowie



Przebudowa drogi w Męcince



ZARZĄDZENIA



Zarządzenie zmieniające 
zarządzenie w sprawie powołania 
komisji przetargowej na zbycie 
nieruchomości stanowiących 
własność gminy Męcinka.



Zarządzenie w sprawie zmiany 
budżetu gminy na 2015 r.



Zarządzenie w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Męcinka. 



Zarządzenie w sprawie uchylenia 
Zarządzenia nr 61/2015 z dnia 1 
października 2015 r. w sprawie 
przeznaczenia do dzierżawy 
nieruchomości gruntowych w 
drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego.



Zarządzenie w sprawie projektu 
uchwały o przyjęciu wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy 
Męcinka na lata 2016 – 2023.



Zarządzenie w sprawie projektu 
uchwały budżetowej gminy 
Męcinka na 2016 r.



Zarządzenie w sprawie powołania 
komisji do naboru na wolne 
stanowisko pracy ds. 
nieruchomości i promocji w 
Urzędzie Gminy Męcinka.


