Sprawozdanie
z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami

1/ Sprawa organizacji VIII Rajdu Samochodów Zabytkowych na terenie gminy
Międzylesie.
VIII Rajd Samochodów Zabytkowych na terenie gminy Międzylesie odbywać się będzie
w dniach 20-23 czerwca 2019 r. Według wstępnych ustaleń trasa rajdu będzie prowadziła przez
Międzylesie, a zgodnie z załączonym harmonogramem pobytu to 21 czerwca 2019 rozpocznie
się wjazd załóg na teren rynku, gdzie będzie można oglądać przejazd. Organizatorem rajdu jest
firma Rzepecki AUTO oraz Automobilklub Ziemi Kłodzkiej.
2/Sprawa przystąpienia do udziału w VIII edycji wyróżnienia Pasjonat Sportowej Polski.
Wyróżnienie "PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI" przyznawane jest przez Klub Sportowa
Polska w ramach Programu "Sportowa Polska". Celem przyznawania tytułu "Pasjonat
Sportowej Polski" jest propagowanie na forum ogólnopolskim osób, które budują sportowe
oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz zachęcają do uprawiania zdrowego stylu
życia. PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI to osoba, która poprzez swoją pracę zawodową
i działalność społeczną przyczynia się do upowszechniania kultury fizycznej, działa na rzecz
sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje inne środowiska, a poprzez swoje działania jest wzorem
i autorytetem dla mieszkańców, uczniów i sportowców. Kandydatów do wyróżnienia nominują
przedstawiciele władz administracyjnych miast, gmin, powiatów, ośrodków sportu i rekreacji
oraz klubów sportowych. Zgłoszenia do plebiscytu będą przyjmowane w terminie do 30 maja
br. Burmistrz zaproponował zgłosić nominację do nagrody Pana Jerzego Błażejewskiego.
3/ 500 Plus na pierwsze dziecko.
Zgodnie z zapowiedzią rozszerzenie programu ma zacząć obowiązywać już 1 lipca 2019 r.
Jednocześnie zmiany oznaczają likwidację kryterium dochodowego, które obowiązuje obecnie
przy staraniach się o 500 plus na pierwsze dziecko. Od 1 lipca 2019 r; 500 zł miesięcznie będzie
wypłacane na wszystkie dzieci w Polsce niezależnie od zamożności rodziców i liczby dzieci
w rodzinie. Elektroniczne wnioski o 500 plus będzie można składać za pośrednictwem
ministerialnego portalu Emp@tia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Dokumenty
w formie tradycyjnej papierowej (od 1 sierpnia).
4/ Otwarte Strefy Aktywności 2019.
W terminie do 20 maja br; ma trwać realizacja zadania „Rozwój małej architektury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności na cz. dz. 355/3 w
Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie”. Wykonawca – firma FHU HUSE aktualnie jest na
etapie przygotowywania terenu pod montaż urządzeń.
5/ Sprawa budowy wieży na Czerńcu.
W ramach projektu „Czesko-Polski Szlak Grzebietowy - część schodnia” planowana jest
budowa wieży widokowej na Czerńcu. Celem transgranicznego przedsięwzięcia jest
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utworzenie szlaku turystycznego prowadzącego po najwyższych wzniesieniach pogranicza
polsko-czeskiego. W jego korytarzu zostaną wybudowane bądź odtworzy się niegdyś istniejące
wieże widokowe - łącznie 11 takich obiektów. Po stronie Polskiej tj. 7 wież: Czerniec - gmina
Międzylesie, Guzowata - gmina Radków, Jagodna - gmina Bystrzyca Kłodzka, Kłodzka Góra
- powiat kłodzki, Orlica - gmina Duszniki Zdrój, Wieża w Słupcu - gmina miejska Nowa Ruda
i Włodzicka Góra - gmina Nowa Ruda. Projekt jest transakcją wiązaną ponieważ przy
niezrealizowaniu budowy przez któregokolwiek z partnerów oznacza to brak finansowania dla
wszystkich partnerów. W przypadku naszej gminy ostatni przetarg zakończono negatywnie
z uwagi na znaczne przekroczenie budżetu zaplanowanego na realizację zadania. W związku
z tą sytuacją ogłoszony będzie kolejny piąty przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.
6/ Konkurs Piękna wieś Dolnośląska 2019.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił XI edycję konkursu "Piękna
Wieś Dolnośląska 2019". Konkurs jest jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie
Dolnośląskiej Wsi. Tegoroczna edycja Konkursu zorganizowana zostanie w IV kategoriach:
1. „Najpiękniejsza Wieś”
2. „Najpiękniejsza Zagroda”
3. „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”
4. „Najlepszy start w Odnowie Wsi”.
Termin zgłoszeń upływa 25 kwietnia.
Propozycje do zgłoszeń z Gminy Międzylesie:
w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” – Sołectwo Roztoki
w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi” - festyn 15 sierpnia br; w Nowej
Wsi.
w kategorii „Najpiękniejsza Zagroda” – gospodarstwo Państwa Miluk z Międzylesia.
7/ Otwarcie tras „Singieltrack” - Bardo.
Dnia 04 maja br; w Bardzie zaplanowano uroczyste otwarcie tras Singletrack Glacensis. Gmina
Międzylesie weźmie udział w otwarciu jako jeden z siedmiu partnerów wspólnego
przedsięwzięcia budowy tras rowerowych na Ziemi Kłodzkiej w ramach projektu z programu
INNETREG VA Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020. W ramach tego projektu na
terenie gminy Międzylesie wykonano pierwszą pętle rowerową o długości 14,6 km biegnąca
od Ośrodka Ostoja w Jodłowie w kierunku schroniska Śnieżnik wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w postaci bramy wjazdowej, wiaty turystycznej, stojaków na rowery, koszów na
śmieci. Otwarcie gminnej trasy Ostoja zaplanowano na 18 maja br. Trwa natomiast
przygotowanie do budowy kolejnych tras w Jodłowie o dł. 11,4 km oraz na terenie Międzylesia
o dł. 9,5 km.
8/ Remont dwóch Domków Tkaczy.
Gmina przystąpiła do remontu dwóch Domów Tkaczy usytuowanych w Międzylesiu, przy ul.
J. Sobieskiego 2 i 4. Prace obejmą min. odbudowę i rekonstrukcję zużytego i nieszczelnego
dachu gontowego, odtworzenie zewnętrznych i wewnętrznych wypraw ściennych, odbudowę
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz restaurację
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wielu cennych elementów, w tym posadzek i podłóg, okiennic, konstrukcji drewnianych.
Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany AWO Andrzej Wołoszyn z/s w Bystrzycy
Kłodzkiej, umowa zawarta została w miesiącu marcu br. Wartość inwestycji to kwota 603
517,95 zł. Jej realizacja jest możliwa dzięki wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 – Ochrona Zabytków, w wysokości 359 396 złotych.

Międzylesie dnia 29.04.2019 r.
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