
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA 
GMINY MĘCINKA 

MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO

ZA OKRES OD 12.02.2016 – 31.03.2016 r.



12 lutego 

Pierwsze spotkanie z przedsiębiorcami w 2016 r.
•Tematyka spotkania: aktualne programy unijne dla 
przedsiębiorców, zasady realizacji projektów oraz 
instrumenty pomocowe będące w dyspozycji 
Powiatowego Urzędu Pracy 
•W spotkaniu uczestniczyli p. Barbara Dziasek Dyrektor 
PUP w Jaworze, p. Gabriela Męczyńska z LGD Partnerstwo 
Kaczawskie oraz p. Aleksandra Mania z Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich UMWD.
•Ze strony Urzędu Gminy zaoferowałem przedsiębiorcom 
pomoc doradczą w trakcie tworzenia projektów oraz 
przedstawiłem podjęte w 2015 i 2016 r. działania na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Męcinka.







13 lutego
Spotkanie ze strażakami i udział w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 
OSP Pomocne.

15 lutego 
Organizacja wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Stanisławowie oraz 
udział w zebraniu wiejskim.

17 lutego
Udział w spotkaniu samorządowców z Biskupem Legnickim w Legnickiej Kurii 
Biskupiej.

Spotkanie z dyrekcją Zespołu Szkół w Męcince w sprawie organizacji 
pierwszego w Gminie Męcinka Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Męcince.

19 lutego 
Udział w Powiatowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej w szkole w Męcince.



20 lutego 

Spotkanie z Minister Elżbietą Witek w sprawie 
dofinansowania z budżetu państwa budowy 
wodociągu Stanisławów – Myślinów oraz 
wsparcia w pozyskaniu dotacji na budowę dróg 
w Słupie, Sichowie oraz Bogaczów - Pomocne w 
ramach tzw. „Powodziówki”.



22 lutego
Spotkanie z dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w sprawie 
możliwości współpracy na rzecz rolników w Gminie 
Męcinka – organizacja szkoleń na temat sprzedaży 
bezpośredniej, agroturystyki oraz doradztwo.

Udział w zebraniu wiejskim w Kondratowie w sprawie 
podziału budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzenie 
konsultacji społecznych na temat Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych.

23 lutego
Spotkanie z prezesem OSP Męcinka p. Wiesławem
Gregulskim oraz kapelanem OSP Męcinka ks. Markiem 
Kluwakiem w sprawie organizacji 70 – lecia OSP Męcinka.



23 lutego 
Spotkanie z rodzicami przedszkolaków w szkole w 
Piotrowicach.

24 lutego 
Udział w spotkaniu zorganizowanym w sali widowiskowej 
w Męcince przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze 
na temat mapy zagrożeń oraz działań na rzecz 
bezpieczeństwa w Powiecie Jaworskim.

Udział w zebraniu wiejskim w Męcince w sprawie 
podziału budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzenie 
konsultacji społecznych na temat Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych.



25 lutego

Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim p. Pawłem 
Hreniakiem w sprawie wsparcia wniosków o 
dotację z budżetu państwa na remonty dróg w 
Sichowie oraz Bogaczów – Pomocne w ramach tzw. 
„Powodziówki”, a także w sprawie dofinansowania 
z budżetu państwa budowy wodociągu Stanisławów
– Myślinów – budowę magistrali wodociągowej z 
Muchowa do Myślinowa. 



25 lutego 
Spotkanie z prezesem OZPN z Legnicy oraz klubami sportowymi Gminy 
Męcinka. 

26 lutego
Udział w zebraniu wiejskim w Chełmcu w sprawie podziału budżetu 
obywatelskiego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych na 
temat Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

27 lutego
Spotkanie ze strażakami oraz udział w zebraniu sprawozdawczo –
wyborczym OSP Przybyłowice. 



28 lutego (niedziela)

Udział w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 
stowarzyszenia Patria Nostra w Pomocnem. 

Udział w zebraniu wiejskim w Chroślicach w 
sprawie podziału budżetu obywatelskiego oraz 
przeprowadzenie konsultacji społecznych na 
temat Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych.



29 lutego

Spotkanie z Wójtem Gminy Paszowice p. 
Sebastianem Oszczędą w sprawie współpracy 
Gminy Męcinka i Gminy Paszowice. 

Udział w zebraniu wiejskim w Stanisławowie w 
sprawie podziału budżetu obywatelskiego oraz 
przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat 
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych.



1 marca 

Spotkanie z Prezesem WFOŚiGW w Legnicy p. 
Janem Rybką oraz p. Krzysztofem Strynkowskim
w sprawie dofinansowania z WFOŚiGW budowy 
przydomowych biologicznych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Męcinka.



2 marca 
Udział w nagraniu do Radia Plus Legnica w sprawie organizacji 
pierwszego w Gminie Męcinka Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Męcince.

Wręczenie uczniom Zespołu Szkół w Męcince Stypendiów 
Dyrektora za wyniki w nauce.



2 marca

Spotkanie z Kierowniczką GOZ w Piotrowicach, 
Dyrekcją szkół gminy Męcinka, Proboszczem parafii w 
Męcince, kierowniczką GOPS w Męcince oraz 
psychoterapeutkami w sprawie uruchomienia w 
Gminie Męcinka Poradni Rodzinnej.



3 marca

Uruchomienie Poradni Rodzinnej w Piotrowicach
•Poradnia Rodzinna oferuje pomoc osobom indywidualnym, rodzinom i
małżeństwom, a także osobom borykającym się z problemem uzależnienia i 
współuzależnienia. W poradni można uzyskać wsparcie w sytuacjach 
kryzysowych (np. choroba, śmierć, żałoba) lub rozwijać kompetencje osobiste 
(np. radzenie sobie ze stresem).
•Terapia rodzin to forma pomocy proponowana całej rodzinie borykającej się
z różnymi trudnościami związanymi z problemami wieku rozwojowego 
dziecka, problemami związanymi z dysfunkcjonalnością rodziny (m.in. 
przewlekła choroba rodziców , rodzina zagrożona rozwodem, uzależnienia), z 
dysfunkcjonalnością dzieci (przewlekła choroba dziecka czy 
niepełnosprawność), problemami związanymi z przemocą w rodzinie (m.in. 
fizyczną , psychiczną , ekonomiczną , seksualną), a także z trudnościami 
szkolnymi (m.in. dysleksja, dysortografia).
•W ramach świadczeń Poradni Rodzinnej w Piotrowicach istnieje możliwość
psychologicznych badań diagnostycznych w zakresie trudności szkolnych, 
zaburzeń psychopatologicznych czy struktury osobowości. Można tu 
skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty, pedagoga, terapeuty 
uzależnień oraz lekarza psychiatry.





3 marca 

Uruchomienie prac społecznie użytecznych na terenie 
Gminy Męcinka oraz spotkanie z pracownikami.

Spotkanie z rodzicami przedszkolaków w szkole w 
Męcince.

Udział w zebraniu wiejskim w Słupie w sprawie podziału 
budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzenie 
konsultacji społecznych na temat Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych.



4 marca 

Spotkanie z Komendantem PSP w Jaworze p. 
Maciejem Płuciennikiem na temat bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w Gminie Męcinka. 

Udział w zebraniu wiejskim w Sichowie w sprawie 
podziału budżetu obywatelskiego oraz 
przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat 
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych.



5 marca

Spotkanie z mieszkankami gminy z okazji Dnia 
Kobiet w miejscowości Kondratów, Piotrowice, 
Muchów, Męcinka, Pomocne oraz Myślinów.



6 marca

Współorganizacja wraz ze szkołami Gminy 
Męcinka, Parafią w Męcince oraz mieszkańcami 
Męcinki pierwszego w Gminie Męcinka 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Męcince.









7 marca

Spotkanie z Inplus Energetyka Sp. z o.o. w 
sprawie przebiegu linii przesyłowej 
energetycznej 400 KW w obrębie Małuszowa i 
Przybyłowic.

Udział w zebraniu wiejskim w Sichówku w 
sprawie podziału budżetu obywatelskiego oraz 
przeprowadzenie konsultacji społecznych na 
temat Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych.



7 marca

Spotkanie mieszkankami gminy z okazji Dnia 
Kobiet w miejscowości Małuszów.

8 marca

Spotkanie z mieszkankami gminy z okazji Dnia 
Kobiet w miejscowości Przybyłowice. 



9 marca 

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy 
ds. podatków i opłat.

Udział w spotkaniu samorządowców z 
Wojewodą Dolnośląskim w Legnicy.



10 marca
Spotkanie z firmą Tauron Dystrybucja S.A. z Legnicy w sprawie 
przedłużenia umowy oświetleniowej. Podczas spotkania 
zgłosiłem potrzebę rozbudowy oświetlenia ulicznego przez 
firmę świadczącą tę usługę. 

W trakcie spotkania udało się wynegocjować w ramach 
wcześniej obowiązującej stawki 

97 nowych punktów świetlnych na terenie Gminy 
Męcinka tj.:

27 nowych opraw w ramach zagęszczenia na 
słupach istniejących oraz 70 nowych słupów z 
lampami. 



10 marca 

Udział w zebraniu wiejskim w Muchowie w 
sprawie podziału budżetu obywatelskiego oraz 
przeprowadzenie konsultacji społecznych na 
temat Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych.



11 marca

Spotkanie z zespołem Chrośliczanie.

Spotkanie z geologiem w sprawie żwirowni w 
Piotrowicach.

Spotkanie z sołtysami Gminy Męcinka z okazji „Dnia 
Sołtysa”.

Udział w zebraniu wiejskim w Pomocnem w sprawie 
podziału budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzenie 
konsultacji społecznych na temat Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych.



12 marca

Spotkanie z mieszkankami gminy z okazji Dnia 
Kobiet w miejscowości Chełmiec, Sichów, Słup 
oraz Stanisławów. 



15 marca

Udział w zebraniu wiejskim w Myślinowie w 
sprawie podziału budżetu obywatelskiego oraz 
przeprowadzenie konsultacji społecznych na 
temat Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych.



16 marca

Spotkanie z Burmistrzem Jawora p. Emilianem 
Berą w sprawie warunków przyłączenia sieci 
wodociągowo – kanalizacyjnej dla Osiedla 
Piotrowice, a także współpracy w zakresie 
turystyki. 

Udział w zebraniu wiejskim w Przybyłowicach w 
sprawie podziału budżetu obywatelskiego oraz 
przeprowadzenie konsultacji społecznych na 
temat Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych.



17 marca
Udział w konferencji zorganizowanej przez Prezydenta 
Miasta Lubin w sprawie bezpieczeństwa publicznego z 
wykorzystaniem monitoringu.

18 marca 
Spotkanie z p. Agnieszką Czwartacką wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki w celu uruchomienia tej akcji w Gminie 
Męcinka. 

Spotkanie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Jaworze 
w Urzędzie Gminy Męcinka w celu uzgodnienia 
warunków przyłączenia sieci wodociągowo –
kanalizacyjnej dla Osiedla Piotrowice. 



19 marca (sobota)

Spotkanie z mieszkańcami Stanisławowa podczas 
imprezy „Powitanie Wiosny”.

20 marca (niedziela)

Udział w otwarciu Jarmarku Wielkanocnego w 
Paszowicach oraz spotkanie z mieszkańcami Gminy 
Męcinka, którzy promowali gminę na tym 
wydarzeniu.

Spotkanie z mieszkańcami Sichowa podczas 
imprezy „Pożegnanie Zimy”. 



21 marca
Wizyta w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu w ramach 
akcji świątecznej „Dzieci dzieciom z życzeniami”.

Podczas wizyty odbyło się spotkanie z p. prof. Alicją
Chybicką Kierownikiem Katedry i Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, p. 
Piotrem Pobrotynem Dyrektorem Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego oraz p. Bogusławem Beck
Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa.







21 marca 

Udział w zebraniu wiejskim w Piotrowicach w 
sprawie przeprowadzenie konsultacji 
społecznych na temat Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych.



22 marca

Spotkanie z prezesem kopalni w Męcince p. 
Jakubem Madejem w sprawie możliwości 
budowy chodnika w Nowej Męcince przy 
wsparciu finansowym i rzeczowym kopalni.



22 marca 

Spotkanie z dyrektorką Zespołu Szkół w Męcince oraz 
uczniami. 

Spotkanie z dyrektorką Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Piotrowicach oraz przedszkolakami z 
Piotrowic.



23 marca
Wizyta w szpitalu w Jaworze oraz Legnicy w ramach akcji 
„Dzieci dzieciom z życzeniami”.

Podczas wizyty w Jaworskim Centrum Medycznym odbyło 
się spotkanie z prezes szpitala p. Joanną Madejczyk –
Białowąs oraz wiceprezesem p. Waldemarem 
Malinowskim. Rozmowa dotyczyła funkcjonowania opieki 
zdrowotnej na terenie powiatu jaworskiego, w tym gminy 
Męcinka oraz konieczności współpracy Jaworskiego
Centrum Medycznego i Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Piotrowicach.







24 marca

Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko 
pracy ds. podatków i opłat. 

W wyniku przeprowadzonego testu z wiedzy 
oraz rozmowy kwalifikacyjnej wybrana została p. 
Katarzyna Magryś z Męcinki. 



29 marca 

Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Obszarów 
Wiejskim Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego p. Pawłem 
Czyszczoniem na temat przebudowy drogi wraz 
z budową chodnika w Sichowie w ramach PROW 
2014 – 2020 oraz sieci wodociągowej dla 
Stanisławowa i Myślinowa. 



30 marca

Udział w komisji Rady Gminy Męcinka.

Spotkanie z kierownictwem PKS Kamienna Góra 
w celu podpisania umowy na uruchomienie 
dowozu dzieci do placówek oświatowych na 
terenie Gminy Męcinka. Przewozy są otwarte 
dla mieszkańców. 



30 marca

Dokonanie przeglądu placów zabaw na terenie 
Gminy Męcinka.



Złożone wnioski o dotację

1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w 
miejscowościach: Pomocne, Kondratów, Muchów, Stanisławów i 
Myślinów" – data złożenia 01.03.2016 r. – Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w 
Legnicy.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sichówku – data złożenia 
29.02.2016 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622D oraz budowa chodnika i 
kanalizacji deszczowej w Sichowie – data złożenia 17.03.2016 r. -
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, PROW 2014 –
2020. 



Uruchomienie nowej strony 
internetowej.



Przetargi

• Dnia 26 lutego odbył się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych 
o nr geodezyjnych 735/2 i 735/3, położonych w 
obrębie wsi Piotrowice. Przetarg zakończył się
wynikiem negatywnym. 

• Dnia 10 marca odbył się przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej o nr geodezyjnym 93, położonej w 
obrębie wsi Przybyłowice. Przetarg zakończył się
wynikiem pozytywnym.



Prowadzenie sprawy przekształcenia 
działki nr 438 w Słupie na cele strefy 

ekonomicznej.
• W dniu 15 stycznia b.r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

Cezary Przybylski otrzymał wniosek Wójta Gminy Męcinka w 
sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
III klasy położonych na terenie gminy Męcinka obręb Słup o pow. 
29,5500 ha. Wniosek przesłano w ramach procedury zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
rozszerzenia Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o teren 
działki nr 438 w Słupie.

• Pismem z 27 stycznia b.r. Marszałek przekazał wniosek Wójta do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

• Przepisów rozdziału 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 909) w zakresie ograniczania przeznaczania 
gruntów rolnych na cele nierolnicze , zgodnie z art. 10a tej ustawy 
nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach 
administracyjnych miast.



Budżet obywatelski w Gminie Męcinka – pierwsza i jedyna 
gmina w powiecie jaworskim

140 000 zł przeznaczono w budżecie Gminy Męcinka na 2016 rok na tzw. budżet obywatelski. 
Mieszkańcy poszczególnych sołectw tej gminy otrzymali oprócz funduszu sołeckiego dodatkowo po 10 
000 zł na przedsięwzięcia, które wybierają do realizacji w swojej wsi.

Mieszkańcy w trakcie zebrań wiejskich przeznaczyli budżet obywatelski na:
•1. Pomocne – budowa wiaty.
•2. Małuszów – budowa i ogrodzenie boiska.
•3. Przybyłowice – budowa chodnika.
•4. Kondratów – zagospodarowanie terenu boiska – 6.000, zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską -
4.000.
•5. Męcinka – budowa chodnika w Nowej Męcince przy drodze powiatowej.
•6. Myślinów – modernizacja przystanków autobusowych 3 szt. – 8.000 oraz placu zabaw 2.000.
•7. Muchów – modernizacja boiska wiejskiego.
•8. Chroślice – doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw.
•9. Sichówek – doposażenie altany oraz placu zabaw, doposażenie świetlicy.
•10. Chełmiec – sprzęt na świetlicę wiejską: wzmacniacz oraz mikrofony, ogrodzenie placu zabaw w 
parku, ogrodzenie parku oraz piłkołap na boisku.
•11. Sichów - Remont mostku - kładki drewnianej w parku wiejskim, zagospodarowanie świetlicy 
wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy.
•12. Piotrowice - w trakcie ustalania.
•13. Słup - zagospodarowanie boiska sportowego.
•14. Stanisławów - remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem, dofinansowanie OSP Pomocne.



Przygotowanie inwestycji
• Przygotowanie do zmiany zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Słupie, zlecenie 

wytyczenia granic działki, koncepcja budowy wiaty.
• Przygotowanie do złożenia wniosku na uzyskanie decyzji pozwolenia na wykonanie remontu 

świetlicy w Chełmcu.
• Przygotowanie i umieszczenie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie 200 m 

drogi utwardzonej kamieniem w Przybyłowicach na działce nr 235” dojazd do pół po 
likwidacji przejazdu.

• Wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: „Wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych i 
zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sichowie” – wyłoniona firma - „WASYL”
Brukarstwo  Wasilewski Krzysztof, Raczkowa 42, 59-241 Legnickie Pole, na kwotę 8 700,00 zł, 
termin realizacji 29.04.2016r.

• Przegotowanie dokumentacji projektowej do budowy wiaty rekreacyjnej na boisku w 
Pomocnem, zlecenie mapy do projektowania.

• Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 
budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Piotrowice do SAG” –wykonawca projektu firma 
WOKAN-PROJEKT Paweł Pabisiak, Jawor- kwota 2 460,00 zł.

• Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 
budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do działek budowlanych nr od 184/6 do 184/20 w 
Męcince” –wykonawca projektu firma WOKAN-PROJEKT Paweł Pabisiak, Jawor- kwota 
4 305,00 zł.

• Przygotowanie i umieszczenie przetargu na sprzedaż ładowacza ciągnikowego 
chwytakowego „Warfama” stanowiącego własność gminy Męcinka, cena wywoławcza 13 800 
zł. 



Z uwagi na działania związane z likwidacją barier 
architektonicznych w Gminie Męcinka ( dotychczas 
dostosowano już ośrodek zdrowia w Męcince i GOPS) 
podjęto również prace dostosowujące Urząd Gminy 
Męcinka do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Większość stanowisk obsługowych przeniesionych zostało 
w ramach możliwości do parter Urzędu Gminy. Obecnie 
trwają rozmowy z kierownictwem Banku Spółdzielczego 
w Jaworze w celu sfinansowania przez bank budowy 
windy na poziom parteru Urzędu Gminy w Męcince. 

Reorganizacja Urzędu Gminy Męcinka



Reorganizacja Urzędu Gminy Męcinka

Na parterze znajdują się stanowiska do spraw: 
•podatków,
•ewidencji ludności,
•rolnictwa,
•odpadów,
•wody i ścieków,
•ochrony środowiska,
•zamówień publicznych i planów zagospodarowania 
przestrzennego,
•inwestycji i remontów,
•zarządzania kryzysowego. 



Na I piętrze znajdują się biura:
• sekretariat urzędu,
• wójta, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika,
• przewodniczącego rady gminy,
• radcy prawnego,
• biuro rady gminy,

oraz stanowiska do spraw:
•działalności gospodarczej i inkubatora przedsiębiorczości,
•promocji i stowarzyszeń,
•informatyki i sportu,
•gospodarki nieruchomościami,
•oświaty i obsługi rady gminy.



ZARZĄDZENIA



Zarządzenie nr 7

w sprawie planu 
dofinansowania form 
doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w 
placówkach oświatowych 
prowadzonych przez 
Gminę Męcinka na 2016 
rok





Zarządzenie nr 8

w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 1 Wójta Gminy Męcinka z 
dnia 11 stycznia 2016r. w 
sprawie zasad "Budżetu 
Obywatelskiego" Gminy 
Męcinka



Zarządzenie nr 9

w sprawie powołania komisji do 
dokonania niezbędnych czynności 
archiwalnych w zakresie 
dokumentów z referendum 
ogólnokrajowego 
przeprowadzonego w dniu
6 września 2015 r.



Zarządzenie nr 10

w sprawie zbycia urządzenia 
będącego własnością Gminy 
Męcinka





Zarządzenie nr 11

w sprawie ustalenia regulaminu 
pracy Urzędu Gminy Męcinka



Zarządzenie nr 12

w sprawie powołania 
komisji do naboru na 
wolne stanowisko pracy 
podinspektor ds. 
podatków i opłat w 
Urzędzie Gminy Męcinka



Zarządzenie nr 13

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
gruntowej zabudowanej



Zarządzenie nr 14

w sprawie rocznego 
sprawozdania                      
z wykonania budżetu 
Gminy Męcinka za 2015 
rok.



DziDziDziDzięęęękuje za uwagkuje za uwagkuje za uwagkuje za uwagęęęę

MirosMirosMirosMirosłłłław Brzozowskiaw Brzozowskiaw Brzozowskiaw Brzozowski
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