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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. Informacja nt. realizacji Projektu Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część 

wschodnia (Czerniec). 

 

Wznowiono procedurę w zakresie przystąpienia Gminy Międzylesie do realizacji 

projektu przy współpracy z gminą Rychnov pn. Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – 

część wschodnia, w ramach którego gmina Międzylesie przygotowała wniosek na 

budowę wieży widokowej na górze Czerniec. W terminie do 30.06.2017 r; przesłana 

zostanie propozycja projektowa przez partnera wiodącego – gminę Rychnov. 

 

2. Konkurs Ministerstwa Sportu. 

 

W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu pn. „Klub 2017”, lokalne 

kluby sportowe mogą ubiegać się  o dofinansowanie na poziomie od 10,000 zł - 15,000 

zł z przeznaczeniem na działania statutowe w zakresie rozwijania sportu poprzez 

wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Termin 

składania wniosków obowiązuje do 21.04.2017, w związku z tym pełną informację nt. 

możliwości aplikowania do konkursu przekazano do Klubów sportowych - działających 

na terenie gminy. 

 

3. Projekt zakupu skutera śnieżnego w ramach Interreg VA. 

 

Z dniem 1 kwietnia 2017 r; ogłoszony został nowy nabór w ramach Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska, w ramach którego można składać wnioski                                                    

o dofinansowanie mikroprojektów typu B i C w ramach Osi Priorytetowej 2 i 4.                    

Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 31 października 2017 r. 

Maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać w naborze tj. 30 tyś. euro. 

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym 

rozpatrywane będą wnioski projektowe złożone w ramach tego naboru to luty 2018 r.                                     

Burmistrz zaproponował, aby złożyć wniosek na zakup skutera śnieżnego przy 

współpracy z  partnerem Czeskim. 

 

4. Lista projektów dofinansowanych w trybie konkursowym –  RPO  WD      

Dziedzictwo Kulturowe. 

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w 

trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 – Dziedzictwo Kulturowe. Na liście 

projektów wniosek gminy dot. „Remontu dwóch Domów Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 

i 4 w Międzylesiu”, jest na pozycji 8 z ilością punktów 45,26. Projekt spełnił kryteria 
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wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów, jednakże kwota przeznaczona 

na dofinansowanie projektów w konkursie jest niewystarczająca do wybrania projektu 

do dofinansowania. Po przeanalizowaniu kryteriów merytorycznych ogólnych                                   

i specyficznych oraz punktacji: nie znajduje się podstaw do składania protestu.  

 

5. Rozpatrzenie wniosków dot. dofinansowania w ramach projektów GFPiRPA: 

 

 wniosek  Zespołu Szkół w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację projektu pn. 

„Jestem małym grafikiem”. Burmistrz przeznaczył na realizację projektu grant w 

wysokości 200 zł. 

 wniosek  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu o dofinansowanie na 

realizację projektu pn. „Koncert profilaktyczny”. Burmistrz przeznaczył na realizację 

projektu grant w wysokości 2000 zł. 

 wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie                           

o dofinansowanie na realizację projektu pn. „III edycja gminnego konkursu języka 

angielskiego dla uczniów klas IV I’m going to Oxford”. Burmistrz przeznaczył na 

realizację projektu grant w wysokości 500 zł. 

 wniosek  Zespołu Szkół w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację projektu pn. 

„Szlakiem II wojny światowej”. Burmistrz przeznaczył  na realizację projektu grant w 

wysokości 500 zł. 

 wniosek OSP Goworów o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Grillowanie                        

z Florianem”.  Burmistrz przeznaczył na realizację projektu grant   w wysokości 300 zł. 

 wniosek Sołectwa Szklarnia o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Upiększenia 

placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Szklarnia”. Burmistrz przeznaczył na realizację 

projektu grant w wysokości 300 zł. 

 

6. Realizacja programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej – Praca to mój cel”. 

 

Głównym celem programu jest aktywizacja zawodowa osób najbardziej oddalonych od 

rynku pracy. Współpraca pomiędzy gminą, a Urzędem Pracy w ramach w/w programu 

będzie dotyczyła działań w zakresie organizacji robót publicznych dla 4 osób 

bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Kłodzku, należących do II i III profilu 

pomocy, zgodnie z założeniami programu. Planowany termin realizacji programu:                  

od 01.03.2017 r; do 31.12.2017 r. 

 

7. Projekt przebudowy fontanny w Międzylesiu. 

 

Gmina Międzylesie przy współpracy z gminą Bartosovice w terminie 29 marca br; 

złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Nie zapominamy – 2 etap” w ramach 

Interreg VA. W ramach realizacji projektu gmina zaplanowała przebudowę fontanny 

pochodzącej z okresu powojennego znajdującej się w strefie ochrony konserwatorskiej 

typ A w Międzylesiu na działce nr 185/74. W ocenie Dolnośląskiego Konserwatora 
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Zabytków przy pracach ziemnych (wykopów), na tym ternie wymagane będzie 

przeprowadzenie badań konserwatorskich. 

 

8. Realizacja projektu „Renowacja Kolumny Maryjnej”. 

 

W terminie 21 kwietnia br; rozstrzygnięto przetarg na realizację projektu przy 

współpracy z czeską gminą Bačetín na „Renowację Kolumny Maryjnej” w Międzylesiu. 

Na zapytanie ofertowe z dnia 10 kwietnia br; ofertę przetargową złożyła firma - 

Pracownia konserwacji i restauracji dzieł sztuki – A. Zaręba. Kosztorys inwestorski 

zadania opiewa na kwotę 100 000 zł.  

 

9. Zasady przyznawania dotacji dla OSP. 

 

Zgodnie z nowymi zasadami, Komendanci miejscy i powiatowi PSP w porozumieniu z 

właściwymi zarządami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP określają 

zapotrzebowanie strażaków ze swojego regionu i przekazują do Komendantów 

wojewódzkich PSP którzy z kolei w porozumieniu z zarządami wojewódzkimi ZOSP 

RP dokonają podziału na poszczególne powiaty.  

 

10. Informacja nt. dotacji na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 

W dniu 11.04.2017 r. został złożony wniosek o dotację na „Przygotowanie Gminnego 

Programu Rewitalizacji” w ramach konkursu organizowanego przez Województwo 

Dolnośląskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Możliwość uzyskania wnioskowanej dotacji 

może wynieść do 90% wartości projektu przy 10% udziale gminy, pod warunkiem iż 

Program uzyska ocenę pozytywną. W terminie 18 - 26 kwietnia 2017 r; nastąpi ocena 

wspomnianych Programów.  

 

 

 

Międzylesie; dnia 26 kwietnia 2017 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 Sprawozdanie sporządziła A. Nalborczyk 
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