
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA 
GMINY MĘCINKA  

 
MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO 

ZA OKRES OD 29.04.2016 – 30.06.2016 r. 



Pozyskane dotacje  

Budowa przydomowych 
biologicznych oczyszczalni 
ścieków – Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu :  

dotacja:  592 500 zł  

Pożyczka: 1 168 600 zł 



- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sichówku:  

Urząd Marszałkowski Województwa            
Dolnośląskiego: 30 000 zł  

 

- W ramach projektu partnerskiego z OSP 
Męcinka „Gminny Dziecięcy Festiwal 
Ludowy” z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego : 8 000 zł.  



Starania o dotację: 

•  Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową 
chodnika i kanalizacji deszczowej w Sichowie 
w ramach PROW 2014 – 2020 : 2 294 829 zł 



Oczekujemy na nabory wniosków: 
 

•  Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości 
Myślinów i Stanisławów (obecnie w Urzędzie 
Gminy Męcinka opracowywania jest również 
dokumentacja projektowa). 

 

•  Modernizacja świetlicy w Chełmcu 
(przygotowano dokumentację projektową i 
uzyskano pozwolenie na budowę).  



29 kwietnia 

 
- Spotkanie z przedstawicielem wykonawcy budowy drogi S3 

Jawor w celu uzgodnień objazdu przy stacji paliw w 
Małuszowie.  

 

-  Spotkanie z dyrektorem Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w 
sprawie projektu odbudowy drogi w Słupie. 

 

 

 



30 kwietnia  

 
- Spotkanie z sołtysem, radą sołecką i członkami 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sichowa oraz 
mieszkańcami w sprawie zorganizowania „Święta 
Tulipanowca”.  

 



4 maja  

 
Udział w Posiedzeniu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka  
Zdrowia w Piotrowicach 



5 maja  
- Spotkanie z przedstawicielami Gminy Jawor w Urzędzie 

Miejskim w Jaworze w sprawie stawek za wodę i ścieki dla 
Gminy Męcinka. 

 

- Spotkanie z przedstawicielami firmy Eurovia w sprawie 
budowy drogi S3 i DK3. 

 

- Spotkanie z sołtys i radą sołecką oraz mieszkańcami 
Chełmca w sprawie organizacji imprezy „Bieg Rzepakowa 
Dycha”.  



6 maja 

- Spotkanie z dyrektorkami szkół oraz komandorem 
Klubu Żeglarskiego Reda w Złotoryi w sprawie założenia 
klubu żeglarskiego w Gminie Męcinka.  

 

- Udział w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Męcinka. 

 

- Spotkanie z  przedstawicielami OSP Małuszów, radnym, 
sołtysem, radą sołecką i mieszkańcami Małuszowa w 
sprawie organizacji 70-lecia OSP Małuszów w 2017 r. 



7 maja 

Udział w uroczystościach 70–lecia OSP 
Przybyłowice 

 

 







12 maja 

Prace nad zmianą studium i miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  



12 maja 

Zorganizowanie i udział w spotkaniu 
założycielskim klubu żeglarskiego w Gminie 
Męcinka.  





13 maja 
Spotkanie z prezesem Kopalni Surowców Skalnych Bartnica w 
sprawie budowy chodnika w Nowej Męcince. 

 

    W ramach zadania przygotowany został projekt chodnika 

oraz podpisano porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy 
Męcinka a Starostą Powiatu Jaworskiego o przejęciu zadania. 
KSS Bartnica wstępnie zadeklarowała wykonanie chodnika do 
31 października 2016 r. 



13 maja 
- Spotkanie z p. Beatą Miśkiewicz z NSZZ „Solidarność”. 

Spotkanie dotyczyło relacji pracowniczych w Szkole 
Podstawowej w Piotrowicach. 

 

-  Udział w Dolnośląskim Policyjnym Turnieju Piłki Nożnej w 
Siedmicy zorganizowanym przez Komendę Powiatową 
Policji w Jaworze.   



14 maja 

Spotkanie z mieszkańcami Chroślic podczas 
„Święta Chrośliczanki”. 

 



16 maja 
Prace nad utworzeniem Gminnej Strefy Inwestycyjnej 
Małuszów.  

 



16 maja 
Spotkanie z Wicestarostą Powiatu Jaworskiego p. Arkadiuszem 
Baranowskim w sprawie przejęcia do realizacji zadań 
powiatowych tj. budowa chodnika w Przybyłowicach oraz 
Nowej Męcince. Spotkanie dotyczyło również zaplanowanego 
remontu drogi powiatowej Bogaczów- Pomocne. 



16 maja 

Prace nad arkuszami organizacyjnymi szkół 
Gminy Męcinka. 



17 maja  
Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół  w 
Męcince w sprawie przedstawienia propozycji wprowadzenia 
od września 2016 r. innowacji pedagogicznej „Przedszkole 
Małego Księcia w Męcince”.   
 
Przedszkole „Małego Księcia w Męcince” to cykl zajęć podzielonych na 
czasookresy, w których dzieci będą poznawały wartości wypływające z 
powieści Antonine de Saint Exupery „Mały Książe”. Wartości te dzieci 
poznawać będą poprzez tematyczne zajęcia, zabawy, konkursy, wycieczki. Przy 
przedszkolu powstanie różany ogród oraz zostanie nadana nazwa promocyjna 
„Przedszkole Małego Księcia w Męcince”. 
 
Przedszkole „Małego Księcia” to odpowiedź na obecnie występujące problemy 
cywilizacyjne dotykające już najmłodszych, zatracanie wartości 
ponadczasowych oraz postępująca globalizacja. Celem przedsięwzięcia jest 
również promocja Gminy Męcinka.  
 
Pomysł ten spotkał się z aprobatą dyrekcji szkoły oraz grona pedagogicznego, 
a także Kuratorium Oświaty del. w Legnicy.   



18 maja 
Spotkanie z Wójtem Gminy Paszowice p. Sebastianem Oszczędą 
w sprawie współpracy Gminy Męcinka z Gminą Paszowice 
podczas budowy sieci wodociągowej dla miejscowości 
Myślinów i Stanisławów. 



18 maja 
Udział w uroczystości „Święta Patrona” w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Piotrowicach. 





19 maja 
Organizacja I Olimpiady Malucha w ramach współpracy              
z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze. 



 







20 maja 

 

- Spotkanie z mieszkańcami Chełmca w sprawie 
organizacji I Biegu Gminy Męcinka „Rzepakowa 
Dycha”. 



21 maja 

Spotkanie z mieszkańcami i uczestnikami 
Gminnych Zawodów Wędkarskich w 
Małuszowie. Impreza współfinansowana z 
budżetu Gminy Męcinka 

 



22 maja 
Współorganizacja wraz z sołtysem Ewą Kuc i radą sołecką 
Chełmca, radnym Januszem Wasilukiem, Jackiem 
Falnkenbergiem z Karkonowskiej Państwowej Uczelni Wyższej 
oraz mieszkańcami Chełmca I Biegu Gminy Męcinka 
„Rzepakowa Dycha”.  







24 maja 
- Udział w nagraniu Radio Wrocław na temat walorów 

Gminy Męcinka.  

 

- Udział w spotkaniu z dziećmi, rodzicami i nauczycielami 
Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Pomocnem. 

 

- Spotkanie z prezesem OSP Męcinka p. Wiesławem 
Gregulskim i ks. Markiem Kluwakiem Proboszczem 
Parafii w Męcince w sprawie organizacji 70-lecia OSP 
Męcinka. 

  



25 maja 

- Spotkanie z Komendantem PSP w Jaworze p. 
Waldemarem Sarlejem podczas obchodów 
Dnia Strażaka w Jaworze. 

 

- Spotkanie z rodzicami, dziećmi i nauczycielami 
przedszkola gminnego w Piotrowicach z okazji 
uroczystości związanych z Dniem Mamy i Taty. 



26 maja 

Spotkanie z p. Józefą Rajzer z Pomocnego oraz jej 
rodziną z okazji uroczystości 100 urodzin. 

Przekazanie listów gratulacyjnych w imieniu Premier 
RP p. Beaty Szydło oraz Wojewody Dolnośląskiego p. 
Pawła Hreniaka.  



28 maja 

Spotkanie z mieszkańcami Kondratowa podczas Zlotu 
Motocyklowego.  



29 maja 

Współorganizacja i udział w obchodach 70-lecia 
OSP Męcinka. 









3 czerwca 

Udział w spotkaniu z uczniami, rodzicami i 
nauczycielami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Piotrowicach podczas „Nocy baśni i legend”. 



3 czerwca 

Spotkanie z właścicielami działek w obrębie Małuszowa 
w sprawie utworzenia Gminnej Strefy Inwestycyjnej 
Małuszów.  



5 czerwca 

Organizacja I Gminnego Dnia Dziecka  

w Muchowie. 











5 czerwca 

Zorganizowanie dla zespołów folklorystycznych wyjazdu 
na koncert Zespołu Śląsk w ramach podziękowań za 
współpracę, krzewienie kultury i tradycji wśród 
mieszkańców Gminy Męcinka oraz promocję gminy.  



6 czerwca 

Spotkanie z prezesem Kopalni Surowców Skalnych 
Bartnica p. Jakubem Madejem w sprawie budowy 
chodnika w Nowej Męcince.  

 

9 czerwca 

Spotkanie z dyrektorkami szkół Gminy Męcinka w 
sprawie organizacji zajęć wakacyjnych dla dzieci w 
szkołach.  

  



7 i 9 czerwca  
 Przeprowadzenie kontroli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Piotrowicach oraz w Zespole Szkół w Męcince. 
 
     

     Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym oraz  art. 34 a Ustawy o systemie oświaty tj.  

    1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie 
spraw finansowych i administracyjnych,  z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

    2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności: 
    1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz 

pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także 
gospodarowania mieniem. 

    2) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników i uczniów; 

    3) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. 
  



11 czerwca 

Spotkanie z mieszkańcami Chroślic podczas 
Pikniku Rodzinnego. Impreza współfinansowana 
z budżetu Gminy Męcinka. 



 11 czerwca  

    Spotkanie z mieszkańcami Chełmca podczas 
imprezy „Dzień Chłopa w Chełmcu”. 

   Impreza zorganizowana została przez sołtys 
Ewę Kuc, radnego Janusza Wasiluka, radę 
sołecką oraz mieszkańców Chełmca.  



12 czerwca  

Spotkanie z mieszkańcami Przybyłowic podczas 
„Święta Makaronu w Przybyłowicach”.  

   Impreza zorganizowana została przez sołtys 
Bożenę Kaczmarek, radnego Krzysztofa 
Plecetego, radę sołecką, OSP Przybyłowice i 
mieszkańców Przybyłowic.  

Impreza współfinansowana z budżetu Gminy 
Męcinka. 

 







16 czerwca 
   Spotkanie z dyrektorkami szkół gminy Męcinka w sprawie 

organizacji zajęć wakacyjnych w szkołach. 
 
 

PROGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W 
PIOTROWICACH. 
Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-13.00 
11-15.07. 2016 
Poniedziałek (11.07.) – Wyjazd na pływalnię ,, Słowianka” w Jaworze. 
Warsztaty w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Egipt).  
Wtorek (12.07.) – Warsztaty ceramiczne  
Środa (13.07.) – wyjazd do Legnicy- kino „Helios”.  
Czwartek (14.07.) – Wyjazd na warsztaty do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. 
Piątek (15.07.) – Warsztaty plastyczne + pieczenie kiełbasek. 

 
18 – 22.07.2016 
Poniedziałek (18.07.) – Wyjazd na pływalnię „Słowianka” w Jaworze. 
Warsztaty w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Grecja). 
Wtorek (19.07.) – Warsztaty łucznicze . 
Środa (20.07.) - Rajd pieszy Chełmiec – Raczyce ( Chata pod lipą). 
Czwartek (21.07.) – Wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego „Grapa” koło Złotoryi.  
Piątek (22.07.) – Rozgrywki sportowe + pieczenie kiełbasek.  
 
 
 
 



Program zajęć wakacyjnych w terminie 1-12.08.2016  w Zespole Szkół w 
Męcince 
 
Poniedziałek 08.2016 Warsztaty fotograficzne 
Wtorek 2.08.2016 Warsztaty językowo- kulturowe  
Środa 3.08.2016 ,Warsztaty plastyczne 
Czwartek 4.08.2016 Gra miejska „ Złote miasto” 
1. wyjazd do Złotoryi 
2. Gra miejska „ Golden city” ( w języku angielskim) 
3. Zwiedzanie Muzeum Złota, wejście na wieżę widokową przy Kościele NMP          
( biblioteka łańcuchowa, sala Trozendorfa) 
Piątek 5.08.2016 Warsztaty kulinarno – filmowe „Wiem, co jem” 
Poniedziałek 8.08.2016 Dinopark Lubin 
Wtorek 9.08.2016 Basen w Jaworze, zajęcia artystyczne w szkole 
Środa 10.08.2016 Basen w Jaworze + zwiedzanie miasta (muzeum, Kościół 
Pokoju, zamek) 
Czwartek 11.08.2016 Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie 
Piątek 12.08.2016 Wyjazd do Legnicy – kino „Helios” 



16 czerwca 

   Udział w spotkaniu projektu partnerskiego w Urzędzie 
Gminy w Świdnicy w sprawie pozyskania dotacji na 
zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP 
Męcinka.  

 

Koszt samochodu to 800 000 zł 

Planowana dotacja z RPO WD: 520 000 zł 

Wkład własny: 280 000 zł 

Realizacja zadania: 2017 r.   



17 czerwca  

  Odebranie wyjaśnień od dyrektorki Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Piotrowicach 
odnośnie przeprowadzonej kontroli 
bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.  



18 czerwca 

   Spotkanie z mieszkańcami podczas Święta 
Tulipanowca w Sichowie.  







19 czerwca 

   Spotkanie z mieszkańcami Piotrowic podczas 
Festynu Rodzinnego.  

   Impreza współfinansowana z budżetu Gminy 
Męcinka. 



20 czerwca 

   Organizacja wyborów uzupełniających do rady 
sołeckiej w Pomocnem.  



21 czerwca 

  Spotkanie z przedstawicielem Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie 
dostosowania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Męcinka na potrzeby działalności 
Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.  

 



21 czerwca 

- Spotkanie z dyrektorką Zespołu Szkół w Męcince w 
sprawie zdiagnozowania potrzeb dotyczących kuchni 
szkolnej oraz w sprawie organizacji dożywiania w 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piotrowicach.  

 

-  Udział w Walnym Zebraniu LGD Partnerstwo 
Kaczawskie w Legnickim Polu. 



22 czerwca 

Udział w zakończeniu roku szkolnego  

w przedszkolu gminnym w Piotrowicach. 

 

 

 

 

 

 



23 czerwca 
  - Spotkanie z uczniami, gronem pedagogicznym oraz 

rodzicami podczas uroczystości wręczania nagród z okazji 
zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Męcince.  

 

  - Udział w uroczystościach ukończenia gimnazjum w Męcince.  

 

 



23 czerwca 

Udział w posiedzeniu Komisji Stałych Rady 
Gminy Męcinka.  

 



23 czerwca 

   Spotkanie z rodzicami dzieci wyłonionych do nagrody w ramach Systemu 
Motywacyjnego Wójta Gminy Męcinka. 

 

   20 uczniów Gminy Męcinka pojedzie na wakacje tj. spływ kajakowy rzeką Czarną 
Hańczą w okolicy Pojezierza Mazurskiego. 

 

    Wyłonione zostały osoby, które spełniły kryteria systemu motywacyjnego, a 
głównym było podniesienie wyników w nauce.  

 

    W spotkaniu udział wziął dr Jacek Falkenberg Kierownik Wydziału WF 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, który będzie 

opiekunem wyjazdu naszych uczniów.       

 
   W spotkaniu uczniów szkół z Męcinki i Piotrowic udział wzięła również dyrektor i 

wicedyrektor Zespołu Szkół w Męcince oraz Zastępca Wójta Gminy Męcinka.  



23 czerwca 

   Spotkanie z mieszkańcami Piotrowic podczas 
zebrania wiejskiego. 

 

   Mieszkańcy zdecydowali, że fundusz 
obywatelski Piotrowic przeznaczony będzie na 
budowę chodnika przy drodze powiatowej.  



24 czerwca 

Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w 
Zespole Szkół w Męcince oraz Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Piotrowicach. 

 

Wręczenie 11 stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce. 

 

Wręczenie jednego okresowego stypendium na czas 
pierwszego semestru roku szkolnego 2016/2017.  

 

Wręczenie 20 nagród w ramach Systemu Motywacyjnego 
Wójta Gminy Męcinka w formie ufundowania wakacji: 
spływ kajakowy Czarną Hańczą.  

 

 







24 czerwca 

Udział w XI Gminnym Zjeździe Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Przybyłowicach 



25 czerwca 

Spotkanie z mieszkańcami podczas imprezy „Noc 
Świętojańska” w sołectwie Męcinka 







25 czerwca 

Spotkanie z mieszkańcami Muchowa podczas 
uroczystego otwarcia wiaty oraz realizacji 
projektu sołectwa Muchów w ramach programu 
„Działaj Lokalnie”.  



 



27 czerwca 

Spotkanie z kierownictwem Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz kierownictwem 
TAURON Dystrybucja S.A. w Legnicy w sprawie 
uzbrojenia w infrastrukturę techniczną działek 
leżących w obrębie Dolnośląskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej.  



28 czerwca 

Udział w spotkaniu w Przybyłowicach 

w sprawie linii energetycznej Mikułowa – 
Czarna. 



Przygotowanie i realizacja inwestycji 
oraz robót od dnia 29.04.2016r. 

 



Zlecenie wykonania map do celów projektowych 
dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
miejscowości Piotrowice – wpięcie do Jawora. 

Termin realizacji do 15.07.2016r. 

 

Zlecenie wykonania projektu budowlano-
wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w miejscowości Piotrowice - wpięcie do Jawora. 

Termin realizacji do 15.09.2016r.  

 

 





Przebudowa drogi gminnej w Słupie 
 

• W dniu 8 czerwca 2016r. ogłoszony został przetarg w trybie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. : 

 „Przebudowy drogi gminnej w Słupie dz. nr 327/2, 327/1, 
 324, od km 0+000 do km 0+417 [intensywne opady 
 deszczu, maj 2015 r.] i dz. nr 329/5, 329/4”. 
• Złożono 6 ofert. W dniu 28 czerwca b.r. przetarg rozstrzygnięto. 
• Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-

Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Jaworze ( cena oferty- 180 165,73 brutto ). 

• Termin podpisania umowy wyznaczono na 1 lipca b.r. 
Zakończenie robót zaplanowano na 31 października b.r. 
Wykonawca zobowiązał się do udzielenia gwarancji na 72 m-ce. 

• W kosztorysie inwestorskim roboty wyceniono na 234 021,10 zł 
brutto. 

 



Stan obecny 



 



Ułożenie kostki betonowej grubości 6 cm na 
chodniku przy świetlicy w Chroślicach. 



Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Pomocne 
 
Termin realizacji do 18.08.2016r. 
 



Naprawa pokrycia dachowego papowego na budynku 
hydroforni w miejscowości Stanisławów 
 



Lp. Miejscowość Fundusz sołecki Fundusz obywatelski 
1 Chroślice Zakupiono patelnię elektryczną i stoły do 

świetlicy. 
Zakupiono meble i krzesła do świetlicy. 

2 Męcinka Zakupiono namioty wraz z ławkami i stołami.    
Dofinansowano organizację 70 lecia OSP Męcinka 

Budowa chodnika w Nowej Męcince – wykonano 
projekt. Obecnie trwają rozmowy z KSS Bartnica 
w sprawie realizacji zadania.  

3 Sichów Zakupiono zastawę stołową do świetlicy.   
Wykonano remont pomieszczeń gospodarczych 
przy świetlicy.  

  

4 Sichówek Wykonano remont toalet w świetlicy.  Zakupiono stoły i ławki plenerowe.  

5 Słup Budowa wiaty – projekt w trakcie realizacji. 
6 Małuszów  Ogrodzenie boiska – w trakcie opracowywania dokumentacji.  

7 Chełmiec Budowa wiaty w parku – obecnie wystąpiono do Konserwatora Zabytków o zgodę.  

8 Przybyłowice Wykonanie podłogi wiaty. Budowa chodnika – wykonanie projektu oraz 
przygotowywanie do realizacji.  

9 Kondratów Montaż siłowni zewnętrznej na boisku.                      
Remont pomieszczenia gospodarczego świetlicy 
wiejskiej. 

Zakupiono bramki.  

10 Pomocne Budowa wiaty na boisku – przygotowywania do realizacji zadania.  

11 Stanisławów Zakupiono zastawę do świetlicy oraz wykonano 
remont świetlicy. 

  

12 Muchów Wykonano podłogę wiaty. 
Zakupiono podesty. 

Zakupiono ławki ze stołami 

13 Piotrowice Zagospodarowano skwer przed świetlicą. Budowa chodnika – przygotowywania do 
realizacji.  

14 Myślinów Wykonanie zabudowy wiaty – w trakcie realizacji                    
- wykonano przyłącze energetyczne 

  

Fundusz sołecki i obywatelski - stan realizacji na 29 czerwca 2016 r.  

 



Poza tym wykonano m.in. następujące prace   

- zagospodarowanie terenu i remont pomieszczeń gospodarczych                         
w Sichowie, 

- naprawa chodnika w Męcince (po kiosku), 

- ogrodzenie zbiornika wody i uporządkowanie terenu  w Chełmcu, 

- odbudowa muru oporowego zbiornika p.poż. w Przybyłowicach, 

- odbudowa muru oporowego przy skrzyżowaniu dróg  w Myślinowie, 

- odwodnienie, równanie terenu, karczowanie zakrzaczeń i zadrzewień              
w Pomocnem (boisko), 

- dostarczanie materiałów na boisko w Kondratowie (żwir, obrzeża, polbruk) 
Kondratów (boisko) 

 



 

 

- karczowanie pni , krzaków  przy drogach gminnych - Chełmiec, Myślinów , 
Piotrowice, Sichówek, Pomocne- zbieranie poboczy 

- naprawa dróg gminnych w: Chełmcu, Piotrowicach, Chroślicach, Męcince, 
Sichowie, Muchowie 

- remont  urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w Sichowie i Sichówku, 

- naprawa  awarii wodociągu w Piotrowicach, 

- modernizacja sieci komputerowej  w budynku urzędu gminy 

-     wykaszanie  boisk, rowów, poboczy dróg  we wszystkich miejscowościach 
gminy. 



Wsparcie działań społecznych 
Kondratów 

Mieszkańcy sołectwa Kondratów wspólnymi siłami 
zagospodarowali teren wokół altany, która powstała w 
poprzednim roku.  

Gmina Męcinka przekazała materiały na chodnik wokół altany 
oraz dwa grille. Zamontowano również siłownię zewnętrzną. 



Muchów 
Mieszkańcy Muchowa na czele z sołtys Janiną Porębską oraz radą sołecką 
pozyskali dotację z programu Działaj Lokalnie i własnymi siłami wykonali 
miejsce rekreacji na boisku sportowym.  

Gmina Męcinka ze środków budżetowych wykonała wiatę, zakupiła podesty 
oraz stoły i ławki.  



Sprzedaż nieruchomości 
 
• 6 maja 2016r. Podpisano umowę sprzedaży działki nr 

735/2 położonej w obrębie wsi Piotrowice w formie 
aktu notarialnego – nabywca Damian Bobowski. 

• Dnia 19 maja 2016r. odbył się przetarg na działkę nr 
800/4 położoną w obrębie wsi Piotrowice (była szkoła). 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym- brak 
oferentów. 

• 27 czerwca 2016r. podpisano umowę sprzedaży lokalu 
mieszkalnego nr  4 w budynku nr 110 w Męcince na 
rzecz najemcy Ireny Jaworek w formie aktu 
notarialnego. 

 



 

ZARZĄDZENIA 



Zarządzenie nr 22 
 
w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 
gruntowych stanowiących 
własność Gminy Męcinka. 
 





Zarządzenie nr 23 
 
 w sprawie zwrotu wysokości 
środków finansowych 
przeznaczonych  na zakup 
okularów lub korekcyjnych szkieł 
kontaktowych (soczewek) przez 
pracowników. 
 
 



Zarządzenie nr 24 
 
w sprawie powołania stałej 
Komisji Przetargowej 
 
 



Zarządzenie nr 25 
 
w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy 
Męcinka. 
 





Zarządzenie nr 26 
 
w sprawie przeprowadzenie 
kontroli doraźnej w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w 
Piotrowicach 
 
 
 



Zarządzenie nr 27 
 
w sprawie 
przeprowadzenia 
kontroli doraźnej w 
Zespole Szkół w Męcince 
 



Zarządzenie nr 28 
 
w sprawie 
przeprowadzenia 
kontroli w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym 
w Piotrowicach 
 
 



Zarządzenie nr 29 
 
w sprawie nieodpłatnego 
przejęcia nieruchomości 
gruntowej na rzecz Gminy 
Męcinka z zasobu Agencji 
Nieruchomości Rolnych  



Zarządzenie nr 30 
 
w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego na rzecz 
najemcy. 
 
 





Zarządzenie nr 31 
 
w sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego na 
rzecz najemcy. 
 
 





Zarządzenie nr 32 
 
w sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy. 





Zarządzenie nr 33 
 
w sprawie uchylenia 
zarządzenia nr 19/2016 
Wójta Gminy Męcinka  
z dnia 12 kwietnia 2016r. 



Zarządzenie nr 34 
 
w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność gminy 
Męcinka 





Dziękuje za uwagę  

 

Mirosław Brzozowski 

Wójt Gminy Męcinka 


