
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY 
MĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGOMĘCINKA MIROSŁAWA BRZOZOWSKIEGO
Za okres od 11 marca do 30 kwietnia 2021 r.Za okres od 11 marca do 30 kwietnia 2021 r.



POZYSKANE DOTACJE POZYSKANE DOTACJE 
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYMW OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

3 845 770 zł3 845 770 zł



• Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dla miejscowości popegeerowskich na budowę 
świetlicy w Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – wniosek o dotację w wysokości 1 200 000 zł 
(100% szacowanej wartości inwestycji)

• Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dla miejscowości popegeerowskich na budowę 
świetlicy w Muchowie – wniosek o dotację w wysokości 700 000 zł (100% szacowanej wartości inwestycji)

• Wniosek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dla miejscowości popegeerowskich na przebudowę drogi 

WNIOSKI OCZEKUJĄCE NA DOFINANSOWANIE, ZŁOŻONE WNIOSKI OCZEKUJĄCE NA DOFINANSOWANIE, ZŁOŻONE 
W POPRZEDNICH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH:W POPRZEDNICH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH:

• Wniosek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dla miejscowości popegeerowskich na przebudowę drogi 
gminnej w Piotrowicach – wniosek o dotację w wysokości 300 000 zł (100 % szacowanej wartości inwestycji).

• Wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na 
wykonanie termomodernizacji budynku szkoły i przedszkola w Męcince. Szacowana wartość inwestycji 4 230 
709,22 zł. Wnioskowana dotacja 3 512 581,97 zł.

• Wniosek do Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w ramach budżetu województwa dolnośląskiego na
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Małuszowie – skwer i miejsca postojowe. Wnioskowana kwota 
dotacji 30 000 zł.

• Wniosek do Programu Sportowa Polska na utworzenie kompleksu sportowego wraz z przebudową boiska w 
Chełmcu. Wnioskowana dotacja 247 505 zł. 



Organizacja wychowania przedszkolnego  Organizacja wychowania przedszkolnego  

Uruchomienie dodatkowych dwóch oddziałów Uruchomienie dodatkowych dwóch oddziałów 
wychowania przedszkolnego, co stwarza wychowania przedszkolnego, co stwarza 
możliwości przyjęcia dodatkowo 48 dzieci do możliwości przyjęcia dodatkowo 48 dzieci do 
gminnych przedszkoli w Męcince i gminnych przedszkoli w Męcince i 
Piotrowicach.Piotrowicach.

Oddziały przedszkolne stanowią oddzielne Oddziały przedszkolne stanowią oddzielne Oddziały przedszkolne stanowią oddzielne Oddziały przedszkolne stanowią oddzielne 
grupy wiekowe.grupy wiekowe.

Łącznie do gminnych przedszkoli w Męcince i Łącznie do gminnych przedszkoli w Męcince i 
Piotrowicach przyjętych zostało 171 dzieci.Piotrowicach przyjętych zostało 171 dzieci.



REALIZACJA INWESTYCJIREALIZACJA INWESTYCJI



Wykonanie elewacji świetlicy w ChełmcuWykonanie elewacji świetlicy w Chełmcu

Inwestycja zrealizowanaInwestycja zrealizowana



•• Remont świetlicy w PrzybyłowicachRemont świetlicy w Przybyłowicach

Inwestycje w trakcie realizacjiInwestycje w trakcie realizacji



Budowa świetlicy w Myślinowie Budowa świetlicy w Myślinowie 

Gmina Męcinka pozyskała od Skarbu Państwa nieodpłatnie działkę w Myślinowie o 
powierzchni 76 arów. Wartości nieruchomości 190 000 zł.
Zakupiono projekt budowlany.
Obecnie trwają prace adaptacyjne projektu oraz prace projektowe zagospodarowania 
terenu przy świetlicy w Myślinowie. 

Inwestycje przygotowywaneInwestycje przygotowywane



Prace projektowe inwestycji drogowej Prace projektowe inwestycji drogowej 
w Piotrowicachw Piotrowicach

Inwestycje przygotowywaneInwestycje przygotowywane



Prace nad utworzeniem oddziału przedszkolnego w PrzybyłowicachPrace nad utworzeniem oddziału przedszkolnego w Przybyłowicach

• Oddział przedszkolny będzie wchodził w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince.
• Na uruchomienie oddziału Gmina Męcinka pozyskała dotację unijną 520 782,59 zł.
• Wkład własny Gminy Męcinka do projektu unijnego wynosi 91 902,81 zł.
• Oddział przedszkolny skierowany będzie do 20 dzieci w wieku przedszkolnym.
• Zatrudnionych zostanie 2 nauczycieli i 2 osoby na stanowisko pomoc nauczyciela.

Inwestycje przygotowywaneInwestycje przygotowywane

• Zatrudnionych zostanie 2 nauczycieli i 2 osoby na stanowisko pomoc nauczyciela.
• Przedszkole zostanie utworzone na parterze obiektu świetlicy w Przybyłowicach z dostępem do 

ogrodu, wyposażone zarówno w meble, zabawki oraz materiały edukacyjne.
• W ramach pozyskanej dotacji dzieci będą mogły korzystać z zajęć dodatkowych: j. angielskiego, 

logopedycznych, matematycznych, przyrodniczych, gimnastyki korekcyjnej i innych. 
• W ramach pozyskanej dotacji nauczyciele wezmą udział w szkoleniach oraz studiach 

podyplomowych.



Prace projektowe inwestycji drogowej Prace projektowe inwestycji drogowej 
w Męcince i Nowej Męcincew Męcince i Nowej Męcince

Inwestycje przygotowywaneInwestycje przygotowywane



Prace projektowe drogi w kierunku miejscowości SłupPrace projektowe drogi w kierunku miejscowości Słup
oraz zbiornika wodnego.oraz zbiornika wodnego.



Prace projektowe drogi do Gminnej Strefy Aktywności Prace projektowe drogi do Gminnej Strefy Aktywności 
Gospodarczej w Nowej Męcince. Gospodarczej w Nowej Męcince. 



Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Małuszowie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Małuszowie –– skwer i miejsca skwer i miejsca 
postojowe (wniosek do Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w ramach budżetu postojowe (wniosek do Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w ramach budżetu 
województwa dolnośląskiego).województwa dolnośląskiego).



Inwestycje przygotowywaneInwestycje przygotowywane

Budowa chodnika przy przystanku przy Budowa chodnika przy przystanku przy 
drodze wojewódzkiej w Małuszowie.drodze wojewódzkiej w Małuszowie.
Porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg Porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg 
i Kolei w sprawie realizacji inwestycji.i Kolei w sprawie realizacji inwestycji.

Przygotowywany jest projekt budowlany.Przygotowywany jest projekt budowlany.

Stan obecny



Remont świetlicy wiejskiej Remont świetlicy wiejskiej 
w Męcince w Męcince –– I etapI etap

Inwestycje przygotowywaneInwestycje przygotowywane



Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Piotrowicach Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Piotrowicach –– utworzenie placu utworzenie placu 
zabaw, skweru wypoczynkowego i miejsc postojowych (wniosek do zabaw, skweru wypoczynkowego i miejsc postojowych (wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).



Prace remontowe drogi kalwaryjskiej 
w Męcince

Inwestycje w trakcie realizacji



Poprawa nawierzchni dróg dojazdowych na terenie gminy Poprawa nawierzchni dróg dojazdowych na terenie gminy –– 4,3 km4,3 km

Inwestycje realizowaneInwestycje realizowane



Trwają prace projektowe związane z budową Trwają prace projektowe związane z budową 
nowoczesnych placów zabaw w Chełmcu, nowoczesnych placów zabaw w Chełmcu, 
Małuszowie, Piotrowicach, Chroślicach, Małuszowie, Piotrowicach, Chroślicach, 
Męcince (przy przedszkolu). Męcince (przy przedszkolu). 

Przeznaczona kwota na realizację inwestycji Przeznaczona kwota na realizację inwestycji 
to ponad 400 tys. zł.to ponad 400 tys. zł.

Inwestycje przygotowywaneInwestycje przygotowywane



Utworzenie alei drzew w Chełmcu Utworzenie alei drzew w Chełmcu 
kol. Jerzykówkol. Jerzyków

Inwestycje zrealizowaneInwestycje zrealizowane



Realizacja projektówRealizacja projektów

Realizacja projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne Realizacja projektu „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne 
źródła energii źródła energii –– zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka” zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka” 

Wartość projektu: 3 759 955 zł, w tym dotacja 3 191 711 zł

Dotychczas przeprowadzone działania:
1. Przygotowano dokumentację i procedury w celu uruchomienia projektu.
2. Przeprowadzono nabór na bezpłatny audyt – I krok.

Do Urzędu Gminy w Męcince wpłynęło 114 wniosków, z projektu sfinansowanych zostało pierwszych 96.
3. Wyłoniono audytora projektowego.
4. Zrealizowanie I etapu projektu – przeprowadzenie procedury i wykonanie audytów.4. Zrealizowanie I etapu projektu – przeprowadzenie procedury i wykonanie audytów.
5. Przygotowanie dokumentacji w celu uruchomiania naboru wniosków dla mieszkańców o dotację – II etap, 
6. Przygotowanie spotkań informacyjnych dla mieszkańców i ogłoszenia naboru wniosków.
7. Przeprowadzono  spotkania informacyjne dla 4 grup 

oraz indywidualne konsultacje dla mieszkańców.
8. Ogłoszono nabór wniosków dla mieszkańców.
9. Prowadzenie naboru wniosków .
10. Udzielanie konsultacji indywidualnych. 
11. Dokonywane oceny formalnej wniosków.
12. Opracowanie dokumentacji przygotowującej ocenę merytoryczną wniosków.

W okresie sprawozdawczym od 11 marca do 30 kwietnia 2021r.

przeprowadzono ocenę merytoryczną 129 wniosków.



Spotkanie z pracownikami gminnego ośrodka zdrowia Spotkanie z pracownikami gminnego ośrodka zdrowia 
z okazji Święta Służby Zdrowia z okazji Święta Służby Zdrowia 



Udzielenie dotacji dla klubów sportowychUdzielenie dotacji dla klubów sportowych

Ogłoszono dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu.
W pierwszym konkursie dotację otrzymało 4 kluby na łączną kwotę: 105 000 zł.
Na drugi konkurs przeznaczono kwotę: 31 000 zł.
Łącznie na działalność sportową klubów przeznaczono kwotę 136 000 zł.



Monitorowanie postępu prac budowy 
remizy OSP Małuszów wykonywanej przez 
członków tej jednostki.

Inwestycja realizowana jest na działce 
gminnej Gminy Męcinka oraz przy 
współudziale środków pochodzących z współudziale środków pochodzących z 
budżetu Gminy Męcinka.



W Gminie Męcinka funkcjonują 2 punkty  W Gminie Męcinka funkcjonują 2 punkty  
szczepień, co powoduje, że Gmina szczepień, co powoduje, że Gmina 
Męcinka otrzymuje większą ilość Męcinka otrzymuje większą ilość 
szczepionek. szczepionek. 



Organizacja bezpłatnego transportu do Organizacja bezpłatnego transportu do 
ośrodków zdrowia w Gminie Męcinka.ośrodków zdrowia w Gminie Męcinka.
Z bezpłatnego transportu skorzystało Z bezpłatnego transportu skorzystało 
29 osób 29 osób (stan na 30.04.2021r.)(stan na 30.04.2021r.)



Z bezpłatnych badań Z bezpłatnych badań 
pocovidowychpocovidowych w Gminie w Gminie 
Męcinka skorzystało Męcinka skorzystało 185 osób185 osób
(stan na 30.04.2021r.).(stan na 30.04.2021r.).



Opieka społeczna

W okresie sprawozdawczym pozyskano W okresie sprawozdawczym pozyskano 
dodatkowe 3 tony żywności dla dodatkowe 3 tony żywności dla 
mieszkańców.mieszkańców.

Ogółem w 2021 r. wsparcie żywnościowe Ogółem w 2021 r. wsparcie żywnościowe Ogółem w 2021 r. wsparcie żywnościowe Ogółem w 2021 r. wsparcie żywnościowe 
otrzymało 220 osób.otrzymało 220 osób.
Wydano ogółem 6 ton żywności.Wydano ogółem 6 ton żywności.



Usuwanie awarii:Usuwanie awarii:
- awarie wodociągów: 3 wyjazdy,

- czyszczenie przepompowni ścieków i tłoczni: 8 wyjazdów,

- awarie sieci kanalizacyjnej: 5 wyjazdów,

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków: Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków: 

17 wyjazdów.



Degradacja studni rozprężnych sieci Degradacja studni rozprężnych sieci 
kanalizacyjnej w miejscowościach kanalizacyjnej w miejscowościach 
Słup (1 sztuka) i Chroślice (2 sztuki) Słup (1 sztuka) i Chroślice (2 sztuki) 
polegająca na rozpuszczeniu betonu, polegająca na rozpuszczeniu betonu, 
z których zostały wykonane studnie.z których zostały wykonane studnie.

Inwestycja budowy tej sieci 
kanalizacyjnej została zrealizowana 
w 2008 r.

Gmina Męcinka obecnie spłaca dług 
zaciągnięty na budowę tej kanalizacji 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej do 
2023r. Obecnie do spłaty pozostała 
kwota 1 360 000 zł. 



• Uczestnictwo w telekonferencyjnych spotkaniach ze Starostą Jaworskim oraz wójtami i 
burmistrzami gmin, dyrekcją szpitala w Jaworze oraz Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w sprawie sytuacji epidemicznej COVID 19 w Powiecie Jaworskim.

• Spotkanie z dyrektorem KSS Bartnica w sprawie planów rozwojowych kopalni. 

• Spotkanie z Wójtem Gminy Paszowice w sprawach realizacji zadań społecznych i gospodarczych 
gmin. 

Inne działania z zakresu zarządzania gminą

• Spotkanie z dyrektorami szkół w Męcince i Piotrowicach w sprawie funkcjonowania gminnej oświaty 
w okresie epidemii. 

• Spotkanie z Komendantem Gminnym OSP w sprawie poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Męcinka.

• Spotkanie z kierowniczką Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach w sprawie funkcjonowania 
gminnej służby zdrowia.



• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego w sprawie planów inwestycyjnych na drogach 
powiatowych w Gminie Męcinka.

• Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Jaworze i Starostwa Powiatowego w 
Złotoryi w sprawie organizacji ruchu drogowego w miejscowości Sichów.

• Spotkanie z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w sprawie poziomu 
bezpieczeństwa na terenie gminy. Przekazanie sprzętu do prowadzenia działań prewencyjnych 
w zakresie bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców.  

Inne działania z zakresu zarządzania gminą

w zakresie bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców.  

• Spotkanie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. 

• Spotkanie z Proboszczem Parafii Małuszów.

• Spotkanie z inwestorem w sprawie analizy możliwości inwestycyjnych na terenie Gminy 
Męcinka.



Podpisanie porozumienia ze Starostami Powiatu Jaworskiego i 
Złotoryjskiego, Burmistrzami Gmin Świerzawa i Bolków oraz 
wójtami gmin Paszowice i Złotoryja w sprawie utworzenia 
wspólnego Klastra Energii.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą

Cele Klastra:
a) wspólne i skoordynowane bilansowanie lokalnej podaży i zapotrzebowania na energię z odnawialnych źródeł energii lub 

innych źródeł na lokalnym rynku;
b) podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju Członków Klastra, wymiany informacji oraz 

doświadczeń, wdrażanie dobrych praktyk oraz tworzenie szeroko rozumianych mechanizmów partnerskich;
c) poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności energetycznej;
d) stwarzanie warunków do rozwoju energetyki odnawialnej;d) stwarzanie warunków do rozwoju energetyki odnawialnej;
e) poprawa efektywności energetycznej na terenie Klastra, w szczególności w: zasobach publicznych, sektorze przedsiębiorstw 

oraz gospodarstw domowych;
f) wsparcie gospodarki niskoemisyjnej;
g) podejmowanie działań zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne;
h) obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy;
i) wspieranie lokalnych przedsiębiorstw w realizacji działań związanych z inwestycjami w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii 

(OZE);
j) poprawa konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, między innymi, poprzez nawiązywanie współpracy z 

instytucjami naukowymi, realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R), komercjalizację wyników badań naukowych 
oraz transfer technologii;

k) wspieranie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w budowaniu ich własnych instalacji fotowoltaicznych (PV) oraz 
budowa instalacji PV w instytucjach samorządowych;

l) promowanie idei pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;
m) rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności.



Przygotowano do sprzedaży:Przygotowano do sprzedaży:
• budynek po byłym ośrodku zdrowia w Męcince pod działalność mieszkalno /usługową – ogłoszono 

IV przetarg,
• działkę budowlaną w Pomocnem (ogłoszono przetarg).

NieruchomościNieruchomości

Sprzedano:Sprzedano:
• działkę budowlaną w miejscowości Nowa Męcinka o powierzchni 0.1303 ha za kwotę 114 130,00 zł 

netto,
• działkę budowlaną w miejscowości Nowa Męcinka o powierzchni 0,1299 ha za kwotę 117 520,00 zł 

netto.

Przygotowywane są: Przygotowywane są: 
• 6 działek budowlanych w Nowej Męcince,
• 2 działki budowlane w Przybyłowicach,
• działkę budowlaną w Myślinowie,
• działkę rolną w Myślinowie,
• udział w nieruchomości w Muchowie (była świetlica),
• 2 działki budowlane w Piotrowicach,
• działkę usługową w Sichowie,
• działki na powiększenie nieruchomości przyległych w Sichowie, Piotrowicach, Słupie, Kondratowie 

i Myślinowie.



Trwają procedury planistyczne:Trwają procedury planistyczne:

• Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenów k. zbiornika wodnego Słup (I zmiana - likwidacja elektrowni wiatrowych, II 
zmiana dotyczy przekształcenia na cele publiczne terenu przy wjeździe na 
Ekomarinę) oraz w okolicy parku zabytkowego w Sichowie.

Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne 

• Zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenu obecnie funkcjonującej kopalni Trupień w Kondratowie. 

• Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie tworzenia 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe i rekreacyjne.



Prace koncepcyjne dotyczące lokalizacji farm fotowoltaicznych Prace koncepcyjne dotyczące lokalizacji farm fotowoltaicznych 
w górskiej części gminy.w górskiej części gminy.

Fot. poglądowa



Prowadzenie kampanii informacyjnej Prowadzenie kampanii informacyjnej 
mającej na celu zwiększenie dochodów do mającej na celu zwiększenie dochodów do 
budżetu Gminy Męcinka z tytułu podatku budżetu Gminy Męcinka z tytułu podatku 
dochodowego PIT.dochodowego PIT.



•• Organizacja wyborów uzupełniających do Rady Gminy Męcinka.Organizacja wyborów uzupełniających do Rady Gminy Męcinka.

•• Koordynacja i prowadzenie spraw związanych ze Spisem Powszechnym.Koordynacja i prowadzenie spraw związanych ze Spisem Powszechnym.



Zarządzenia

• Zarządzenie nr 14 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka.

• Zarządzenie nr 15 w sprawie zmiany plany dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty

dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które

dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.

• Zarządzenie nr 16 w sprawie komisji przetargowej do zamówień publicznych powyżej 130 tys. zł.

• Zarządzenie nr 17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Męcinka za 2020 r.

• Zarządzenie nr 18 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 69/2019 Wójta Gminy Męcinka z dnia

17 listopada w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

w 2019 r. oraz w załączniku do ww. zarządzenia.

• Zarządzenie nr 19 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka

• Zarządzenie nr 20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

• Zarządzenie nr 21 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Męcinka.

• Zarządzenie nr 22 w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Gminy Męcinka w zakresie kultury fizycznej i sportu.



• Zarządzenie nr 23 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Męcinka w zakresie kultury fizycznej i sportu 2021 r.

• Zarządzenie nr 24 w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego

• Zarządzenie nr 25 w sprawie powołania członka zespołu interdyscyplinarnego

• Zarządzenie nr 26 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenia

• Zarządzenie nr 26 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Męcinka w zakresie kultury fizycznej i sportu 2021 r.

• Zarządzenie nr 27 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego zintegrowanego
systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania

• Zarządzenie nr 28 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Męcinka
w 2021 r.

• Zarządzenie nr 29 w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej do zbycia nieruchomości



Dziękuję za uwagę
Mirosław Brzozowski Wójt Gminy Męcinka


