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

z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami 

  

1/ XXVII Finał WOŚP w Gminie Międzylesie. 

W niedzielę 13 stycznia br; już po raz kolejny w naszej gminie odbył się XXVII Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozpoczęcie imprezy miało miejsce w Międzylesiu 

o godz. 15.00 tradycyjnym biegiem pod hasłem „Policz się z cukrzycą”. Następnie od godz. 

17.00w MGOKu w Międzylesiu i Domaszkowie rozpoczęto część oficjalną, gdzie na 

przybyłych gości czekały liczne atrakcje: występy wokalno-taneczne dzieci ze szkół oraz 

lokalnych zespołów, licytacja przedmiotów przekazanych przez darczyńców, oraz słodka 

kawiarenka. Orkiestrę zakończono symbolicznym światełkiem do nieba, gdzie tym razem 

sztuczne ognie zastąpiły zimne ognie i światła wozów strażackich z całej gminy.  

 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Międzylesie zakończył się 

sukcesem. Dzięki ludziom dobrej woli zebrano kwotę 27.639.00 zł, którą przekazano na 

konto WOŚP. Tym samym ustanowiono kolejny rekord w gminie Międzylesie. 

2/ XIV Międzyleskie Kolędowanie. 

W dniu 19 stycznia br; w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbywało się 

XIV Międzyleskie Kolędowanie, które w związku z ogłoszoną żałobą narodową, miało 

szczególny charakter. Scenariusz kolędowania został przeredagowany, aby miał charakter 

tylko i wyłącznie spotkania przebiegającego w atmosferze spokojnej, cichej, skłaniającej do 

zadumy. Minutą ciszy uczczono pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska oraz 

wyświetlono krótki film o jego życiu, po którym została odśpiewana Kolęda Dla 

Nieobecnych. Następnie chętne osoby wybrały się na rynek w Międzylesiu tuż przy Obelisk, 

aby zapalić znicz.  

 Kolędowanie, to również czas na ogłoszenie przez Burmistrza wyników 

rozstrzygniętego konkursu na „Najładniejszą choinkę 2018”. Nagrodzonych zostało 17 

choinek i 8 szopek bożonarodzeniowych. W kategorii „choinka” na podium stanęły: Roztoki, 

Goworów, Domaszków i Szklarnia. Nowością były wyróżnienia za element, ozdobę, mały 

szczegół na choince, wykonany samodzielnie dla sołectwa Boboszów i Smreczyna, pozostałe 

choinki z sołectwa Długopole Górne, Gajnik, Gniewoszów, Jaworek, Kamieńczyk, 

Michałowice, Międzylesie, Nagodzice, Nowa wieś, Pisary oraz Różanka również zostały 

nagrodzone. 

 Wśród szopek bożonarodzeniowych pierwsze miejsce zajęło sołectwo Roztoki                                         

i Goworów, drugie miejsce: sołectwo Długopole Górne i Nowa Wieś, pozostałe również 

nagrodzone to: Domaszków, Jaworek, Pisary, Różanka. 

3/ Spotkanie Noworoczne 2019. 

Spotkanie odbyło się 21 stycznia br; o godz. 13.00 w MGOK w Międzylesiu. W związku z 

tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku, Burmistrz rozpoczął je od uczczenia minutą ciszy 



pamięci  Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W dalszej części spotkania Międzyleskie 

Przedszkolaki zaprezentowały ciekawy występ artystyczny. Następnie specjalnie na tę okazję 

zaprezentowano 20 minutowy film "Okiem obiektywu TV Kłodzkiej", podsumowujący 

działalności samorządu w 2018 r. Po tym burmistrz wygłosił przemowę dziękując 

zaproszonym gościom za liczne przybycie, po czym złożył wszystkim zebranym życzenia 

noworoczne. Po spotkaniu wszystkich gości zaproszono na symboliczny toast przy lampce 

szampana. 

4/ Stawki czynszu za lokale mieszkalne.  

ZGKiM Międzylesie wystąpił z wnioskiem o podniesienie stawki bazowejczynszu za lokale 

mieszkalne, proponując stawkę w wysokości 3,63 zł/m2. Obowiązująca obecnie stawka tj. 

2,59 zł, natomiast stosowana jest średnia stawka w wys. 1,71 zł ponieważ stosowane są zniżki 

za położenie budynku i rodzaj lokalu. W związku z tym, że większość lokali znajduje się we 

wspólnotach mieszkaniowych, którymi zarządza gmina kwoty, które najemcy wpłacają do 

wspólnot nie wystarczają na pokrycie kosztów ponoszonych z tyt. zarządu funduszem 

remontowym. W związku z powyższym zaproponowano zwiększyć stawkę 3,20 zł/1m2 za 

lokal mieszkalny, natomiast w przypadku lokali socjalnych 1,00 zł/m2.  

5/Wnioski o dofinansowanie projektu z GFPiRPA: 

- wniosek Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację 

projektu „Klub Młodego Odkrywcy”. Burmistrz przyznał grant w wysokości 1000 zł.   

- wniosek OSP w Szklarni o dofinansowanie na realizację projektu pn. „NASZYM CELEM 

ZDROWE ŻYCIE”. Burmistrz przyznał grant w wysokości 700 zł.   

- wniosek Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację 

projektu „Karnawałowy zawrót głowy”. Burmistrz przyznał grant w wysokości 1000 zł.   

- wniosek MGOK w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Z nami nuda 

się nie uda”. Burmistrz dofinansował 3 200 zł.  

- wniosek MGOK w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację projektu „Międzyleskie 

kolędowanie”. Burmistrz dofinansował projekt w kwocie 5000 zł.  

- wniosek Sołectwo Goworów o dofinansowanie na realizację projektu „Ferie zimowe w 

Goworowie – kolejna edycja”. Burmistrz przyznał grant w wysokości 600 zł.   

- wniosek OSP Goworów o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Dzień babci i dziadka – 

kolejna edycja”. Burmistrz przyznał grant w wysokości 300 zł.   

- wniosek UKS ORLE Międzylesie o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Turniej piłki 

nożnej na hali sportowej w Wilkanowie”. Burmistrz przyznał grant w wysokości 1000 zł.   

- wniosek Sołectwo Roztoki o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Spotkanie 

Noworoczne połączone z Dniem Babci i Dziadka”. Burmistrz dofinansował 300 zł.  

- wniosek Sołectwo Roztoki o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ferie bez nudy w 

Roztokach”. Burmistrz dofinansował projekt w kwocie 300 zł.  

 



6/ Propozycje projektowe do naboru w osi 2 z Interreg VA. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje o naborze polsko - czeskich 

projektów współpracy transgranicznej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - 

Polska. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego mogą otrzymać projekty realizowane wspólnie z partnerami czeskimi. 

Dotacja udzielana jest na zasadzie refundacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. 

Wniosek projektowy należy złożyć w terminie do 31 maja 2019 r. Gmina do naboru planuje 

złożyć wniosek przy współpracy z czeskim partnerem na Kiermasz Adwentowy w 2019 r;                                

i Dni Międzylesia w 2020 r.  

7/Przetarg na budowę wieży na Czerńcu. 

Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na zadanie „Czesko – polski 

szlak grzbietowy – część wschodnia – Budowa wieży widokowej na Czerńcu”. Oferty można 

było składać do 23 stycznia br. We wskazanym terminie wpłynęły dwie oferty, aczkolwiek 

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień  publicznych Burmistrz unieważnił 

postępowanie ponieważ, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   

8/ Informacja w spr. budowy hali sportowej w Międzylesiu i sali gimnastycznej                            

w Domaszkowie.  

Uzyskano pozwolenie na budowę sali gimnastycznej w Domaszkowie aczkolwiek  teraz 

poszukuje się źródła finansowania tego przedsięwzięcia. W przypadku budowy hali sportowej 

w Międzylesiu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie 

zewnętrznej, która na wykonanie dokumentacji ma czas do końca marca br.  

9/ Remont Domków Tkaczy. 

Dnia 14.01.2019 r., we Wrocławiu Burmistrz wraz ze Skarbnik podpisał umowę na 

dofinansowanie remontu „Domków Tkaczy” w Międzylesiu. Zadanie planowane jest do 

wykonania w roku bieżącym o ile uda się wyłonić wykonawcę. 

10/ Rozlicznie SingletrakGlacensis. 

 

Rozpoczęto rozliczenie projektu Singletrack Glacensis w ramach którego, wykonano pętlę 

rowerową "Ostoja" o dł. 14 km w miejscowości Jodłów. Rozliczenie zostało przesłane do 

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, które jest instytucją wiodącą, natomiast 

Stowarzyszenie przekazało je do koordynatora projektu we Wrocławiu. W związku z czym 

aktualnie oczekuje się na uwagi od koordynatora z Urzędu Marszałkowskiego. Oficjalne 

otwarcie ścieżki oraz jej pozimowy przegląd odbędzie się na wiosnę 2019 r.    

 

 

 

Międzylesie dnia 25.01.2019 r.  


