Sprawozdanie
z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami

1/ Podsumowanie wyborów sołeckich.
Dobiegły końca wybory sołeckie na terenie gminy. Sukcesywnie trwa przejmowanie
obowiązków pod względem merytorycznym jak i praktycznym przez nowo wybranych
sołtysów. Na 22 sołectwa w gminie zmiana sołtysa nastąpiła w 7 sołectwach: w Domaszkowie,
Goworowie, Jodłowie, Lesicy, Niemojowie, Różance, Gniewoszowie. W dniu 15 lutego br; w
tut. Urzędzie zorganizowano pierwszą po wyborach naradę sołtysów, w której uczestniczyli
praktycznie wszyscy sołtysi z terenu gminy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciel
Starostwa Powiatowego z Kłodzka Piotr Marchewka, który przedstawił inwestycje jakie były
poczynione w Gminie Międzylesie w 2018 r; omówił projekty grantowe „Inicjatywa
Społeczności Lokalnych” oraz nowy projekt „Budżet Obywatelski”, zaproponował współprace
z sołtysami nowej kadencji Gminy Międzylesie. Obecny był również przedstawiciel DODR
pan Jan Dereń, który przedstawił tematy związane ze zmianami płatności do programów rolno
środowiskowych, zmiany w płatnościach bezpośrednich, ograniczenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Omówiono realizację Funduszu Sołeckiego w
2019 roku, nabór do konkursu grantowego w ramach PAOW oraz działania dotyczące
wniosków przy wsparciu Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów
Alkoholowych.
2/ Konkurs Sołtys Roku 2018.
Kolejny rok z rzędu Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs na sołtysa roku - 2018. Wobec tego
do 20 lutego br; wyznaczono termin nadsyłania zgłoszeń z charakterystyką kandydata oraz jego
zdjęciem. Maksymalnie można dokonać dwóch zgłoszeń.
W wyniku ustaleń do konkursu z terenu naszej gminy wytypowano dotychczasowego
sołtysa Domaszkowa Pana Mieczysława Szarłowskiego oraz Panią Małgorzatę Bojanowską
- sołtysa Międzylesia.
3/ II sesja Młodzieżowej Rady.
15 lutego 2019 r; o godz. 13.00 w sali Urzędu MiG Międzylesie odbyła się II sesja
Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie. Na sesji rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2019 r. W ramach wyodrębnionych środków
w Programie PAOW w wysokości 5000 zł, młodzież za pośrednictwem szkół z terenu gminy
może składać wnioski o granty na małe inicjatywy uczniowskie do kwoty 200 zł. Zarządzeniem
burmistrza ogłoszono nabór wniosków, który trwał będzie od 18 lutego do 11 marca 2019 r.
4/ Sprawa zaopiniowania przebiegu trasy Biegu Pamięci „Tropem Wilczym”.
Do gminy wpłynął projekt zaopiniowania inicjatywy organizacji VII edycji Biegu Pamięci
„Tropem Wilczym” planowanym na terenie Międzylesia w dniu 02.03.2019 r.
Z wnioskiem o wsparcie tego wydarzenia, zatwierdzenie projektu przebiegu trasy oraz
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udzielenie zgody na udostępnienie terenów gminnych celem organizacji przedsięwzięcia
zwróciła się Grupa Strzelcy RP z Międzylesia. Teren wyznaczony przez organizatora w dużej
mierze przebiega po działkach gminnych, ale zatacza też o grunty prywatne. Start biegu ma
mieć miejsce z pola namiotowego przez ulice Pionierów, Szarych Szeregów, Leśną
z powrotem na pole biwakowe. Burmistrz wyraził zgodę na organizację biegu po gruntach
gminnych, po terenach prywatnych potrzebna jest zgoda właścicieli posesji.
5/ Wniosek Starostwa Powiatowego w Kłodzku w sprawie przekazania działki nr 289/5
obręb Roztoki.
Starostwo Powiatowe zwróciło się nabyciem w formie komunalizacji działki nr 285 w
Roztokach o pow. 0,24 ha. Działka w planie przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową
jest ona porośnięta i znajdują się na niej słupy prądowe i telekomunikacyjne. Burmistrz wyraził
zgodę na nabycie działki w formie komunalizacji.
6/ Realizacja projektu „Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego”.
Projekt „Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego” realizowany jest
z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, w ramach którego zakupiono między
innymi skuter śnieżny z wyciskaczem do wytyczania tras narciarstwa biegowego. Aktualnie,
ze względu na warunki atmosferyczne i dużą pokrywę śniegową, w ciągłym utrzymaniu są
poniższe trasy: - 2 pętle - Smreczyna - ,,Trzy Dworki” o długości 1,5 km i 2,5 km - 2 trasy Przejście graniczne Kamieńczyk – Petrovice w kierunku ,,Czerwonego Strumienia”, oraz w
kierunku Boboszowa – o długości 2,0 km i 1,5 km - pętla na boisku sportowym w Międzylesiu
– 04 km - trasa – Różanka – droga szutrowa – ok. 3,0 km - nowo powstała, w ramach w/w
projektu, trasa Jodłów – Potoczek o długości 4,0 km Powyższe trasy będą systematycznie
utrzymywane (w miarę warunków pogodowych), co umożliwi korzystanie z nich przez
zainteresowanych amatorów ,,biegówek”.
7/ Konkurs pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”.
Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej (DFPR) to konkurs dla gmin, który ma na celu
realizację zasady równomiernego rozwoju. Pozwala on na wsparcie gmin w realizacji zadań
własnych, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i
realizujących tym samym jej cele strategiczne. DFPR stanowi realizację uprawnień samorządu
województwa do udzielania pomocy (w tym finansowej) innym jednostkom samorządu
terytorialnego. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w
gminach Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej
na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
Na wykonywanie zadań realizowanych przez gminy w ramach niniejszego konkursu
przeznaczono środki finansowe w kwocie 3 000 000 zł. Z tym iż wysokość pomocy finansowej
na realizację zadania własnego gminy nie może przekroczyć 150 000 zł, przy dofinansowaniu
na poziomie 75% wartości projektu, i wkładzie finansowym gminy nie niższym niż 25%.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zabezpieczenie przez beneficjenta zadania
w budżecie. Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w terminie do 8 marca 2019 r.
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Ustalono, że gmina przystąpi do konkursu składając wniosek na modernizację oświetlenia
ulicznego, w ramach którego wymienionych zostanie ok. 150 lamp ulicznych (głównie w
zakresie wymiany opraw oświetlenia na energooszczędne).
8/Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2019”.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w terminie od 11 lutego do 15 marca 2019 roku ogłosił
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019
roku. Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego
regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia
na wsi. Środki finansowe przeznaczone na realizację konkursu dotyczą m.in. zagospodarowania
przestrzeni publicznej, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie
atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności. Beneficjentem pomocy może być
tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko – wiejska. Dofinansowanie z budżetu
Województwa Dolnośląskiego wynosić będzie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych
projektu, a maksymalna wysokość dofinansowanie projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zabezpieczenie przez beneficjenta zadania
w budżecie. Gmina Międzylesie do naboru przygotowuje wniosek na wyposażenie sceny
w akcesoria sceniczne typu: głośniki, oświetlenie i inne.
9/ Wnioski o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
– wniosek Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację
projektu pn. „Kotki koteczki”. Burmistrz dofinansował projekt przyznając grant w wysokości
400 zł.
– wniosek Sołectwa Jodłów o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakończenie ferii
zimowych w Jodłowie”. Burmistrz dofinansował wniosek w kwocie 250 zł.
- wniosek sołectwa Michałowice o dofinansowanie projektu pn. „Spotkanie kobiet
z miejscowymi dziećmi i młodzieżą z okazji Dnia Kobiet”. Burmistrz przyznał dofinansowanie
w wysokości 300 zł.
– wniosek sołectwa Jodłów o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Dzień Kobiet 2019”.
Burmistrz - przeznaczył grant w wysokości 250 zł.
- wniosek o dofinansowanie na realizację projektu „Karnawał Pokoleniowy w Długopolu
Górnym”. Burmistrz - przeznaczył grant w wysokości 400 zł.
- wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie o dofinansowanie na realizację
projektu pn. „Zdrów jak ryba”. Burmistrz przeznaczył grant w wysokości 1 200 zł.
- wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie o dofinansowanie na realizacje
projektu - Zajęcia taneczne „Body Ball”. Burmistrz - przeznaczył grant w wysokości 900 zł.
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- wniosek Sołectwa Roztoki o dofinansowanie na realizacje projektu „Dzień Kobiet w
Roztokach”. Burmistrz - przeznaczył grant w wysokości 300 zł.
- wniosek MGOK Międzylesie o dofinansowanie projektu pn. „Dzień kobiet w MGOK w
Międzylesiu”. Burmistrz - przeznaczył grant w wysokości 1000 zł.

Międzylesie dnia 25.02.2019 r.
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