Sprawozdanie
z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami

1/ Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Zgodnie z przyjęta przez Radę Miejską uchwałą Nr IV/27/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w spr. warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tyt. przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących
własność Gminy Międzylesie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek
procentowych tych bonifikat, która weszła w życie 20 lutego 2019 r. Bonifikaty udziela się
osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, na ich pisemny wniosek, w którym
zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności w kwocie pozostającej do spłaty i nie posiadają zaległości
z tytułu rocznych opłat przekształceniowych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
obowiązujących do dnia przekształcenia, oraz nie posiadają zaległości w zobowiązaniach
pieniężnych wobec Gminy Międzylesie z tytułu podatków od nieruchomości oraz innych
należności. Wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących
własność Gminy Międzylesie w prawo własności tych gruntów wynosi 60%.
Aktualnie w trakcie wydawania są zaświadczeń o bonifikatach, które będą wysyłane do każdej
osoby informując o wysokości bonifikaty w myśl obowiązujących przepisów oraz do wydziału
ksiąg wieczystych.
2/ Informacja dot. Przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie
aktualizacji programu ochrony powietrza dla woj. dolnośląskiego przez Urząd
Wojewódzki woj. dolnośląskiego.
Trwają prace nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie aktualizacji Programu ochrony
powietrza dla województwa Dolnośląskiego przez Urząd Wojewódzki. Podstawą do
opracowania przedmiotowej aktualizacji Programu jest ocena poziomu substancji
niebezpiecznych w powietrzu opracowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu za 2018 r. Z przedmiotowej oceny wynika, konieczność aktualizacji Programu
dla strefy dolnośląskiej z uwagi na znaczne przekroczenia obowiązujących poziomów pyłu
zawieszonego. Integralną częścią niniejszego opracowania ma stanowić plan działań
krótkoterminowych mających na celu ograniczenie ilość substancji niebezpiecznych
w powietrzu. Apel rozpropagowano poprzez umieszczenie na bip urzędu, na tablicach ogłoszeń
urzędu.
3/ Karty projektów z GFPiRPA:
- wniosek Sołectwa Szklarnia o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Dzień Kobiet w
Szklarni”. Burmistrz przeznaczył grant w kwocie 300 zł.
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- wniosek Sołectwa Pisary o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Spotkanie z okazji Dnia
Kobiet”. Burmistrz przeznaczył grant w kwocie 300 zł.
- wniosek Sołectwa Długopolu Grn o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Dzień Kobiet
i Dzień Sołtysa w Długopolu Górnym”. Burmistrz przeznaczył grant w kwocie 500 zł
- wniosek Sołectwa Goworów o dofinansowanie na realizację projektu pn. Burmistrz
przeznaczył grant w kwocie 400 zł.
- wniosek ZSP im. Przyjaciół dzieci w Domaszkowie o dofinansowanie na projekt pn.
„Kobieta to niewiasta, niestety nie z ciasta”. Burmistrz przeznaczył grant w kwocie 700 zł.
4/ Podsumowanie naboru wniosków w ramach PAOW w 2019 r.
W dniu 12 marca 2019 r; odbyło się posiedzenie Młodzieżowej Rady MiG
Międzylesie, w trakcie którego Rada rozpatrzyła wnioski składane przez Szkoły i Zespoły
Szkół w naborze do Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2019 r.
Szkołom przysługiwała możliwość pisania wniosków o dofinansowanie do wysokości 200,00
zł, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie na ten cel
- 5000 zł. Tegoroczny nabór ogłoszony był w terminie od 18 lutego do 11 marca br; w trakcie
którego złożonych zostało 22 karty projektu na łączną kwotę 4.364,22 zł.
Na dzień 20 marca br; zaplanowano III sesję Młodzieżowej Rady, na której wnioski
zostaną zatwierdzone do realizacji.
5/ Nabór wniosków na dofinansowanie programu „Niepodległa”.
Priorytetem Programu „Niepodległa”, jest łączenie różnych inicjatyw organizowanych
z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem
strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń
związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Beneficjentami Programu mogą być
organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.
Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu
o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową. Rodzaje kwalifikujących się
zadań to: festiwale, koncerty, spektakle, rekonstrukcje historyczne, wytyczenie
i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, projekty animacyjno-edukacyjne, oparte
na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy, wystawy wraz
z katalogami
Nabór do konkursu „Niepodległa 2019” trwa do 26 marca 2019 r. Do naboru MGOK
w Międzylesiu planuje złożyć wniosek o dofinansowanie cyklu koncertów organizowanych
z okazji obchodów Dnia Niepodległości, Dni Międzylesia, podczas warsztatów dla dzieci
organizowanych w czasie wakacji i podczas festiwalu kulinarnego.
6/ Raport o stanie gminy
Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym do 31 maja br; Burmistrz MiG
zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy dokument jaki ma być raport o stanie gminy.
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Zgodnie z art. 28a ustawy o samorządzie gminnym raport ma obejmować działalność
Burmistrza w roku ubiegłym, a w szczególności realizację zadań ustawowych samorządu oraz
polityk, programów i strategii, a także budżetu obywatelskiego i uchwał Rady. Nad raportem
przeprowadzać się będzie debatę wśród radnych, a w dyskusji udział mogą brać też mieszkańcy
gminy. Efektem dyskusji na sesji ma być głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum
zaufania, w tym samym terminie udzielać się będzie absolutorium. Aktualnie w porozumieniu
z Burmistrzem, Sekretarz gminy w celu zgromadzenia danych do raportu skierowała do
Kierowników Referatów oraz Kierowników jednostek podległych gminie wykaz rzeczowy do
przedłożenia celem prawidłowego sporządzenia niniejszego raportu.
7/ Informacja o posiadanych
planowanych inwestycji.

dokumentacjach

projektowo-kosztorysowych

do



W związku z możliwością ubiegania się o środki na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, w terminie do 25 stycznia br; wytypowano 5 zadań z terenu gminy do
dofinansowania tj.:
1/przebudowa drogi do Górskiej Perły w Nowej Wsi na dz. 221.
2/ przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz. 677, nr 675 na potoku
Domaszkowskim w Domaszkowie.
3/ przebudowa drogi gminnej na dz. nr 83 cz, dz. 92 w Smreczynie, droga do świetlicy
w Smreczynie.
4/ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na dz nr 29/5.
5/ przebudowa drogi gminnej w Długopolu Grn na działce nr 733.
Na pierwsze trzy zadania gotowe są dokumentacje projektowo-kosztorysowe,
aczkolwiek wymagają one uaktualnienia natomiast na pozostałe dwa zlecone zostanie
wykonanie dokumentacji.



W ramach Programu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej gmina ma możliwość
złożenia wniosku na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy”.
W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wymianę ok. 200 lamp starych na nowe.
Wartość zadania to ok. 200 000 zł, z tego 75% stanowi dofinansowanie. W trakcie
przygotowywania jest wniosek o dofinansowanie. Zgodnie z założeniami programu
wymianą objętych powinno zostać ok. 197 opraw świetlnych, w związku z czym
inwestycja obejmie ok. 4 miejscowości.



Z dniem 5 luty br; wyłoniono wykonawcę zadania Rozwój małej architektury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności
2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie. Termin wykonania
przedsięwzięcia tj. 20.05.2019 r.



Z dniem 28 lutego br; rozstrzygnięto przetarg na „Modernizacja pola biwakowego
w części infrastruktury turystycznej na dz. nr 355/3 w Międzylesiu”. Do przetargu
wpłynęły 3 oferty spośród, których wyłoniono najkorzystniejszą. Termin wykonania
inwestycji tj. do 30 sierpnia 2019 r.
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Z dniem 5 marca br; rozstrzygnięto przetarg na „Remont dwóch Domków Tkaczy przy
ul. J. Sobieskiego 2 i 4 w Międzylesiu”. Do przetargu wpłynęły 3 oferty spośród,
których wybrano najkorzystniejszą. Termin wykonania inwestycji tj. do 28 czerwca
2019 r.



W ramach Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi gmina w terminie do 15 marca złoży
wniosek na „Modernizacja mobilnej sceny estradowej” – planowane doposażenie sceny
zawiera razem 27 elementów wyposażenia. Wartość zadania 60 000 zł, zadanie jest
w 50% sfinansowane z budżetu województwa.



W terminie do końca marca br; wykonana ma zostać dokumentacja projektowokosztorysowa na budowę hali sportowej w Międzylesiu. Załatwienia wymaga jeszcze
uprawnienia wodno-prawne, po jego uzyskaniu złożony zostanie wniosek
o pozwolenie na budowę. W przypadku sali gimnastycznej w Domaszkowie projekt jest
gotowy, aktualnie trwa rozeznanie możliwości pozyskania dofinansowania na to
zadanie.



Na dzień 19 kwietnia br; w Bardzie zaplanowano otwarcie wszystkich ukończonych
pętli w ramach partnerskiego projektu Singletrack Glacensis realizowanego ze środków
RPO WD. Do końcowego efektu na ścieżce gminnej brakuje oznakowania, które w
miarę poprawy warunków atmosferycznych będzie zamontowane, a sama trasa po
sezonie zimowym przejdzie przegląd w ramach przygotowania do oficjalnego otwarcia.

8/ Program oczyszczania kraju z azbestu
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizuje w tym roku kolejną edycję konkursu
na realizację zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
W ramach konkursu można otrzymać do 80% dotacji do realizacji zadań w zakresie
wykonania lub aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Koszt tego przedsięwzięcia
wynosi ok. 10 000 zł/brutto. Inwentaryzację wykonuje firma zewnętrzna wyłoniona w drodze
zapytania ofertowego, która pilotuje sprawę od momentu złożenia wniosku do momentu
pozyskania dofinansowania i wykonania finalnej inwentaryzacji. Gmina przygotowuje wniosek
o dofinansowanie na wykonanie inwentaryzacji, który złoży w terminie do 29 marca br.

Międzylesie dnia 18.03.2019 r.
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