
Informacja z działalności 

Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego 

za okres od 19 lipca do 30 września 2019r.



Inwestycje realizowane

Termomodernizacja gminnego obiektu w Przybyłowicach



Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej Stanisławów – Pomocne



Inwestycje realizowane

Budowa nowoczesnego centrum rekreacji w Męcince



Inwestycje realizowane

Budowa nowoczesnego centrum rekreacji w Pomocnem



Inwestycje realizowane

Budowa nowoczesnego centrum rekreacji w Przybyłowicach



Inwestycje realizowane

Budowa drogi w Piotrowicach – II etap



Inwestycje realizowane

Rozbiórka byłej trzody chlewnej w Nowej Męcince



Inwestycje zrealizowane

Modernizacja drogi Przybyłowice - Słup



Przygotowywane inwestycje

Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej 

w Chroślicach – przygotowano projekt budowlany.



Przygotowywane inwestycje

Budowa obiektów rekreacyjnych w centrum Chroślic – przygotowano 

koncepcję, trwa procedura zapytań ofertowych dot. I etapu czyli 

rozbudowy placu zabaw.



Przygotowywane inwestycje

Budowa centrum rekreacyjnego w Stanisławowie – przygotowano 

wstępną koncepcję projektową. 



Przygotowywane inwestycje

Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego dla osób starszych i 

niepełnosprawnych w Męcince.

Przygotowano koncepcję projektową oraz wniosek aplikacyjny do rządowego 
programu na budowę centrum.



Zarządzanie nieruchomo ściami

• 13.08.2019r. – zakup użytkowania wieczystego od Spółdzielni Produkcji Rolnej w Nowej 
Męcince ( dz. 184/4 w Męcince) – netto 150 000,00 zł,

• 26.08.2019r. – ogłoszono przetarg na zbycie działki 184/11 obręb Męcinka (zakończony 
wynikiem pozytywnym w dniu 25.09.2019r. – wylicytowana cena netto 62 830,00 zł),

• 27.08.2019r. – przeznaczono do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny w budynku 
komunalnym nr 74 w Męcince,

• 30.08.2019r. – przeznaczono do sprzedaży lokal użytkowy w budynku nr 34 w Kondratowie, 

• O5.09.2019r. – sprzedaż lokalu komunalnego  w Męcince nr 25 na rzecz najemcy wraz z 
udziałem w gruncie za kwotę netto 21 400,00 zł,

• 05.09.2019r. – ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla sieci elektroenergetycznej 
w gminnej działce 184/21 obręb Męcinka na rzecz TAURON – netto 5 471,00 zł.,

• 23.09.2019r. – przeznaczono do zbycia na rzecz najemcy lokal mieszkalny w budynku 
komunalnym nr 23 w Męcince, wraz z udziałem w gruncie.



Zamówienia publiczne

W dniu 09.08.2019r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy przebudowy drogi gminnej w Piotrowicach
na dz. nr 602, od km 0+000 do km 0+860 (intensywne opady deszczu, wrzesień 2018 r.) – w dniu 6
września b.r. dokonano wyboru oferty konsorcjum PUPiH „COM-D” Sp. z o.o. z Jawora i Jeleniogórskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry – cena oferty (brutto) 626 943,20 zł .



• Przeprowadzenie negocjacji z firmą Elfeco S.A. w sprawie 

zobowiązań gminy względem tej firmy w związku z przegranym 

przez Gminę Męcinka procesem sądowym w zakresie odszkodowań 

za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 



• Spotkanie ze Starostą Powiatu Jaworskiego oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w 
sprawie stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Męcinka.

• Spotkanie z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Jaworze na temat poziomu 
bezpieczeństwa na terenie Gminy Męcinka. 

• Podpisanie Porozumienia Sudeckiego mającego na celu wzmocnienie działań dotyczących 
pozyskiwania zewnętrznych środków rozwojowych w przyszłym okresie programowania UE.

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

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Udział w zebraniach wiejskich i spotkanie z mieszkańcami Muchowa, Małuszowie, Sichowie, 
Słupie, Chroślicach, Przybyłowicach. 

• Spotkanie z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Jaworze w sprawie zmiany siedziby 
oddziału w Męcince. 

• Kontrola piaskowni w Nowej Męcince przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

• Dokonanie przeglądu gwarancyjnego dróg gminnych.

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Spotkanie z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek.

• Spotkanie z prezesem Klubu Sportowego Chełmiec.

• Przygotowanie sesji nadzwyczajnych Rady Gminy Męcinka 12 sierpnia oraz 4 września.

• Zwołanie zespołu ds. problemów młodzieży szkolnej Gminy Męcinka. 

• Spotkanie z prezesem PKS Kamienna Góra w sprawie funkcjonowania komunikacji publicznej na 
terenie Gminy Męcinka oraz do Jawora. 

Inne działania z zakresu zarządzania gminą



• Konsultacja z dziećmi zamieszkującymi miejscowość Chroślice na temat zagospodarowania 
rekreacyjnego centrum wsi. 



• Spotkanie z mieszkańcami podczas imprezy „0% alkoholu 100% zabawy” w Męcince. 
Współorganizacja wydarzenia wraz z Klubem Azyl z Jawora oraz GOPS w Męcince.

• Spotkanie z mieszkańcami Stanisławowa podczas uroczystości odsłonięcia pomnika.

• Spotkanie z mieszkańcami Myślinowa podczas uroczystości św. Krzysztofa.

Inne działania z zakresu rozwoju społeczno – kulturowego gminy



• Współorganizacja uroczystości 100-lecia Policji wraz z Komendą 
Powiatową Policji w Jaworze. 

Inne działania z zakresu rozwoju społeczno – kulturowego gminy



• Organizacja Turnieju Lata o Puchar Wójta Gminy Męcinka

Inne działania z zakresu rozwoju społeczno – kulturowego gminy



• Uroczysta inauguracja Gminnej Akademii Piłkarskiej w Męcince.

• Organizacja spotkań rodziców z dziećmi oraz trenerami Miedzi Legnica.

• Organizacja pierwszych treningów.

Inne działania z zakresu rozwoju społeczno – kulturowego gminy



• Organizacja Dożynek Gminnych

Inne działania z zakresu rozwoju społeczno – kulturowego gminy



• Udział w współfinansowanie I Międzynarodowego Turnieju w Piłce 
Plażowej o Puchar Wójta Gminy Męcinka zorganizowanego przez 
mieszkańców Piotrowic.

Inne działania z zakresu rozwoju społeczno – kulturowego gminy



• Spotkanie z mieszkańcami gminy podczas dożynek w Chroślicach, Męcince, Małuszowie, 
Sichowie i Stanisławowie organizowanych przez sołectwa oraz radnych gminy.

• Udział w uroczystości wybuchu II wojny światowej w Jaworze.

• Udział w spotkaniu Policji Dolnośląskiej podczas Turnieju Strzeleckiego.

• Współfinansowanie w ramach budżetu gminy Pielgrzymki na Kalwarię w Męcince 
organizowanej przez Parafię w Męcince, OSP Męcinka, sołectwa Męcinkę, Piotrowice i 
Chełmiec, szkoły w Męcince i Piotrowicach i mieszkańców. 

• Współfinansowanie wydarzenia społeczno – kulturowego „Pieczony Ziemniak” w 
Piotrowicach oraz spotkanie z mieszkańcami.

Inne działania z zakresu rozwoju społeczno – kulturowego gminy



• Współorganizacja wraz z Gminnym Klubem Żeglarskim „Cysterska Brać” 
oraz we współpracy z Komendą Dolnośląską Policji we Wrocławiu II 
Regat Żeglarskich.

Inne działania z zakresu rozwoju społeczno – kulturowego gminy



• Współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Krajobrazy z 
Legnicy Koncertu „Romans Polsko – Rosyjski”.

• Współfinansowanie Biegu 100 Bohaterów organizowanego przez 
Fundację Afirmacja Rozwoju oraz KS Active Uran z Chełmca.

• Współfinansowanie Międzynarodowego Rajdu Samochodów 
Zabytkowych organizowanego przez Legnickie Towarzystwo 
Automobilowe.

Inne działania z zakresu rozwoju społeczno – kulturowego gminy



ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 50 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 51 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 52 w sprawie powołania komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
budżetowej w Referacie finansów Urzędu Gminy Męcinka

Zarządzenie nr 53 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1 Wójta Gminy Męcinka z dnia 11 stycznia 2016 r w sprawie
zasad „Budżetu Obywatelskiego” Gminy Męcinka

Zarządzenie nr 54 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu
RP i Senatu RP

Zarządzenie nr 55 w sprawie przyjęcia sprawozdania przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Zarządzenie nr 56 w sprawie sprzedaży lokalu 2 w Męcince na działce 677

Zarządzenie nr 57 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 58 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w Męcince 34



ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 59 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Męcince

Zarządzenie nr 60 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie
Gminy Męcinka

Zarządzenie nr 61 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stanowisku
ds.. Kancelaryjno-technicznych

Zarządzenie nr 62 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 na działce 591/7

Zarządzenie nr 63 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 na działce 589/3

Zarządzenie nr 64 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na
stanowisku ds.. Kancelaryjno-technicznych

Zarządzenie nr 65 w sprawie powołania operatów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i
Senatu RP

Zarządzenie nr 66 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.



Dziękuję za uwagę

Mirosław Brzozowski, Wójt Gminy Męcinka


