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S p r a w o z d a n i e 

z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami 

 

1/ Spotkanie Noworoczne. 

Tegoroczne spotkanie noworoczne zaplanowane na dzień 30 stycznia 2016 r; w MGOK                               

w Międzylesiu. Spotkanie było okazją do podsumowania działań samorządu w minionym 2016 

roku. Specjalnie na tę okazję przygotowano prezentację multimedialną w skrócie obrazującą  

dokonania roku poprzedniego. Część artystyczną zapewniły: dzieci szkolne z programem 

muzycznym oraz zespół taneczny „Urwisy” z Międzylesia. Po prezentacji burmistrz wygłosił 

krótką przemowę dziękując zaproszonym gościom za liczne przybycie, po czym złożył 

wszystkim zebranym życzenia noworoczne. Z zaproszonych gości głos zabrali także: Zbigniew 

Szczygieł - radny sejmiku wojewódzkiego,  starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awiżeń, 

etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka, ksiądz dziekan Jan Tracz.  

2/ XII Międzyleskie Kolędowanie. 

 

Już po raz XII  w dniu 28.01.br.; w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu od 

godz. 16.00 odbywało się „Międzyleskie Kolędowanie”. Ideą corocznego spotkania                                 

jest zaproszenie do wspólnego biesiadowania ludzi społecznie aktywnych z terenu gminy 

Międzylesie. Pośród kolędujących zespołów śpiewaczych w tym roku dopisały zespoły                               

z Boboszowa, Długopola Górnego, Goworowa, Gajnika, Roztok, Lesicy, Międzylesia, Różanki 

i Roztok oraz Orkiestra dęta OSP z Międzylesia. Prowadzącym imprezę był Zespół Róża                             

z Różanki. Tradycyjnie impreza cieszyła się dużą frekwencją, ponieważ doliczono się 

obecności ponad 200 osób, w tym ok. 40 osobowej delegacji z Czech. W trakcie kolędowania 

ogłoszono również wyniki rozstrzygniętego konkursu na „Najładniejszą choinkę 2016”;                       

oraz szopkę Bożonarodzeniową. Do konkursu zostało zgłoszonych 19 choinek oraz 9 szopek 

bożonarodzeniowych. Zarówno drzewka świąteczne oraz szopki sfotografowane zostały                         

za dnia i w porze wieczornej.                     

 

Wyniki konkursu oraz przyznane nagrody finansowe dla sołectw prezentowały się następująco: 

Najładniejsza Choinka                                      Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa 
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I miejsce Michałowice – 300 zł.;     I miejsce Różanka – 300 zł.;                           

II miejsce Długopole Górne – 250 zł.;    II miejsce Goworów- 250 zł.; 

III miejsce Roztoki – 150 zł.      III miejsce Długopole Górne – 150 zł. 

Wszystkie pozostałe sołectwa, które wzięły udział w konkursie otrzymały nagrody o wartości  

100 zł. Ogółem środki przeznaczone na konkurs wyniosły 3 600 zł.  

3/ Międzynarodowe Targi Ruchu Turystycznego w Brnie. 

 

Gmina Międzylesie w ramach projektu unijnego pt. „Promocja drogą do rozwoju turystyki 

pogranicza polsko-czeskiego”, realizowanego z miastem partnerskim Kraliky w terminie                       

19-22.01.2017 r; wzięły udział w wyjeździe na Międzynarodowe Targi Ruchu Turystycznego                      

w Brnie. Do udziału w tym wydarzeniu zostało oddelegowanych czworo pracowników UMiG. 

Transport zapewniła strona czeska. Na stoisku gminnym wspólne z naszym sąsiadem z Kralik 

pracownicy prezentowali materiały promocyjne gminy oraz pokazywali piękno i atrakcje 

naszych okolic. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających, którzy 

jeszcze nie mieli okazji odwiedzić naszych okolic. W ramach projektu kolejny wyjazd na targi 

z udziałem partnera czeskiego zaplanowany jest do Katowic w terminie od 31 marca - 02 

kwietnia br. 

4/ Projekt stworzenia oddziału żłobkowego w ramach RPO. 

  

W ramach naboru wniosków z RPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z dniem 26 stycznia br; złożony 

został wniosek na utworzenie żłobka na terenie gminy Międzylesie. Wartość składanego 

wniosku opiewa na kwotę 426 276,13 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 85% środków 

kwalifikowalnych. Ostatecznie rozstrzygnięcie naboru ma nastąpić pod koniec czerwca br.           

Ideą projektu jest stworzenie oddziału dla dzieci do lat 3; i tym samym wyjściem naprzeciw 

oczekiwaniu rodziców umożliwiając im łatwiejszy powrót do  pracy. Lokalizacja żłobka została 

wyznaczona na parterze Zespołu Szkół w Międzylesiu. W wyznaczonym pomieszczeniu 

konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych jak np.: budowa ściany działowej wraz                          

z zapewnieniem wyjścia ewakuacyjnego, remont łazienek, zakup kompletnego wyposażenia 

dwóch sal. Wniosek ma duże szanse na pozytywne rozpatrzenie ponieważ na terenie gminy nie 

funkcjonuje żadna tego typu placówka.  
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5/ „Pracownia matematyczno - cyfrowa - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury 

naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe”; 

 

Gmina Międzylesie w ramach naboru wniosków z RPO WD na lata 2014-2020 w ramach 

poddziałania 7.1.1 OSI, w terminie do 23 maja 2016 r; złożyła wniosek na utworzenie pracowni 

matematyczno – cyfrowej dla ZS w Międzylesiu. Ogólna wartość wniosku wynosi 152 661,96 

zł i obejmuje koszty zakupu i instalacji wyposażenia pracowni, podjazd dla wózków 

inwalidzkich, pomoce dydaktyczne i szkolenia dla nauczycieli. Wniosek na etapie oceny 

merytorycznej uzyskał pozytywną punktację i został zakwalifikowany do realizacji. 

 

6/ Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach 

Orlickich i Bystrzyckich w ramach Interreg V-A; 

 

W ramach naboru wniosków do programu Interreg V A, gmina Międzylesie przystąpiła                             

do partnerskiego projektu pn. „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach 

kryzysowych w Górach Orlickich i Bystrzyckich”; w ramach którego planuje zakup średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Domaszków. W projekcie bierze udział                                            

4 partnerów: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Deštné v Orlických horách oraz Orlické Záhoří.                                                 

Partnerem wiodącym jest Orlické Záhoří. Ogólna wartość projektu wynosi 787 tyś. euro,                              

z czego na zakup samochodu przez gminę Międzylesie przypada 220 tyś. euro.   

 W terminie do 31 grudnia 2016 r; partner wiodący złożył do Instytucji Zarządzającej 

propozycję projektową. Termin składania wniosku wyznaczono na 7 marca br. Rozstrzygnięcie 

naboru ma nastąpić do 27 czerwca br. 

7/ Realizacja programu Szkolny Klub Sportowy. 

 

Głównym założeniem  programu pn.: „Szkolny Klub Sportowy” (SKS), którego organizatorem 

jest Ministerstwo Sportu i Turystyki jest organizacja zajęć w zakresie wspierania przedsięwzięć 

z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Gmina Międzylesie realizuje cykl 

zajęć, tak też w tym roku zajęcia ruszają od stycznia do 30 listopada br. Na terenie gminy 

utworzone są cztery grupy. Trzy grupy w Zespole Szkół w Międzylesiu – dwie grupy w szkole 

podstawowej, jedna grupa w gimnazjum, oraz jedna grupa w Szkole Podstawowej                                         

w Domaszkowie. Funkcjonowanie SKS będzie stanowiło dla gminy wydatek rzędu 160 zł 

(koszty ubezpieczenia) za cztery grupy, plus koszty udostępnienia obiektów sportowych. 

Nauczyciele zostaną zatrudnieni w ramach umowy zlecenia.  
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8/ Nabór zgłoszeń inwestycji sportowych do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy 

Sportowej na lata 2017-2019. 

W ramach naboru zgłoszeń inwestycji sportowych do Wojewódzkiego Programu Rozwoju 

Bazy Sportowej na lata 2017-2019; można składać wnioski o dofinansowanie ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań inwestycyjnych w ramach  Programu Rozwoju 

Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018. W ramach programu 

realizowane i dofinansowane mogą być zadania inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych 

ogólnodostępnych i umożliwiających masowe uprawianie sportu, polegające na budowie, 

przebudowie lub remoncie. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych niż wyżej 

wymienione wymaga wcześniejszego uzyskania akceptacji Ministra. Warunkiem uzyskania 

dofinansowania w ramach programu  jest zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do 

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 przez 

Zarząd Województwa i akceptacja przez Ministra Sportu  i Turystyki złożonego do 

ministerstwa wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Do programu kwalifikowane 

będą zadania inwestycyjne, dla których inwestor w momencie składania wniosku zgłoszenia 

inwestycji będzie posiadał: dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, 

kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, aktualne pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenie budowy, pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych 

gwarantujących terminową realizację zadania inwestycyjnego. Dofinansowanie realizacji 

zadania w ramach programu może wynieść do 33% - max. 50% wydatków kwalifikowanych 

zadania. Ustalono, że do programu złożony zostanie wniosek na „Przebudowę zewnętrznych 

obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Międzylesiu”. 

9/ Sprawa naboru na działanie objęte PROW 2014-2020 – 19.2.  Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

W ramach naboru wniosków do PROW 2014-2020 – 19.2.  Wsparcie na wdrażanie operacji                  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w terminie                                                  

do 13 stycznia br; złożony został wniosek na „Budowę lamp solarnych w gminie Międzylesie”. 

Według zasad programu przedsięwzięcia realizowane w ramach tego naboru dot. mają 

inwestycji publicznych, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne 

polityki przestrzenne uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu. Złożony przez gminę 

projekt dot. budowy 29 szt. lamp ulicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii                     

w miejscach dotychczas nieoświetlonych przy szlakach turystycznych, ścieżkach rowerowych 

i pieszych, placach rekreacyjnych, rozdysponowanych dla każdej miejscowości w gminie. 
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Kosztorys zadania opiewa na kwotę 399 999,90 zł brutto, przy dofinansowaniu na poziomie 

63,63%, wkład własny 36,37%. 

10/ Rozpatrzenie wniosków dotyczących dofinansowania w ramach GFP i RPA projektów 

pn.: 

 

- wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację projektu 

pn.: „Masz szansę na zdrowe, pożyteczne życie”. Burmistrz przyznał grant w wysokości 500 

zł. 

- wniosek Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację 

projektu pn.: „Międzyleskie Kolędowanie”. Burmistrz przyznał grant w wysokości 4 000 zł. 

- wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLE” o dofinansowanie na realizację projektu 

pn.: „Turniej piłki nożnej na hali sportowej w Wilkanowie”. Burmistrz przyznał grant                                

w wysokości 1000 zł. 

- wniosek Rady Sołeckiej Roztoki o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Spotkanie 

noworoczne połączone z Dniem Babci i Dziadka”. Burmistrz przyznał grant w wysokości 300 

zł. 

- wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Domaszkowie o dofinansowanie na realizację projektu 

pn.: „Boże Narodzenie odmienia naszą klasę…”. Burmistrz przyznał grant w wysokości 1000 

zł. 

- wniosek Zespołu Szkół w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Klub 

Młodego Odkrywcy”. Burmistrz przyznał grant w wysokości 1000 zł. 

- wniosek Rady Sołeckie Wsi Goworów o dofinansowanie na realizację projektu pn.:                                     

„I kolędowanie wiejskie połączone z Dniem Babci i Dziadka”. Burmistrz przyznał grant                         

w wysokości 300 zł. 

 

  

Międzylesie; dnia 06.02.2017 
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