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

z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami 

 

1/ Zgłoszenie szkód powstałych na skutek ulewnych deszczy do Wojewody Dolnośląskiego. 

Dokonano zgłoszenia szacowanych szkód powstałych na skutek wzmożonych opadów deszczu 

jakie wystąpiły dnia 5 czerwca br; na terenie gminy. W związku z powstałymi szkodami jakie 

wystąpiły na terenie gminy zgłoszony do Wojewody powstałe szkody,  a w tym: 

- zniszczenia dróg gminnych na odcinkach poszczególnych działek:  

   - dz. nr 274,  dz. nr 159, dz. 828, dz. 80 w Domaszkowie, 

   - dz. nr 201, dz. 224  w Nowej Wsi.  

   - cz. dz. 224 w Domaszkowie i na dz. nr 97 w Jaworku.  

- zniszczona kładka przy dz. nr 813 w Domaszkowie.   

2/ Informacja z narady sołtysów. 

W dniu 24 lipca 2019 r; w tut. odbyła się narada sołtysów, podczas której poruszono sprawy 

bieżące związane z funkcjonowaniem gminy. Zgodnie z przygotowanym porządkiem obrad 

omówiono sprawy tj: 

1/ Organizacji Dożynek gminnych zaplanowanych na 25 sierpnia 2019 r; w Nagodzicach.  

2/ Podsumowanie realizacji projektów w ramach PAOW.       

3/ Sprawy przeznaczania środków funduszu sołeckiego na realizację zadań sołeckich  

4/ Informację dot. uczestnictwa w konkursach: Piękna Wieś Dolnośląska i Najlepsze  

    Inicjatywy Społeczności Lokalnych.                                   

3/ Informacja nt. inwestycji na terenie gminy. 

- Na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Międzylesie”;                              

z dniem 12 czerwca wszczęto postepowanie w drodze przetargu  nieograniczonego, gdzie 

termin składania ofert obowiązywał do 28 czerwca br. We wskazanym terminie wpłynęło 8 

ofert, z tego dwie niezgodne z SIWZ, które odrzucono. Z pozostałych 6 ofert najkorzystniejszą 

była oferta firmy Luxon za kwotę brutto 188 999,34 zł i z tą firmą została podpisana umowa, z 

terminem realizacji zadania do 30.08.2019. W ramach w/w działania wymienionych zostanie 



197 opraw świetlnych na nowe – ledowe w poszczególnych miejscowościach: Boboszów 40 

szt., Długopole Grn. 54 szt., Domaszków 52 szt., Roztoki 51 szt.    

- 24 czerwca br; odebrano promesę na zadanie „Przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 

199 cz. 4 w Smreczynie”. Wszczęto w związku z tym postępowanie o zapytanie ofertowe      z 

terminem składania ofert na dzień 16 lipca br. We wskazanym terminie wpłynęły dwie oferty, 

spośród których najkorzystniejsza złożona została przez firmę DROGMOST za kwotę 

120 728,19 zł; z terminem realizacji zadania do 30 września 2019 r. Na realizację zadania 

gmina otrzymała dotację celową z budżetu województwa dolnośląskiego w wysokości 

52 920,00 zł. 

- Dnia 18 lipca br; Burmistrz odebrał promesę w ramach Programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, 

z przeznaczeniem na profesjonalne doposażenie sceny MGOK w Międzylesiu. Całkowita 

wartość projektu oszacowano na ponad 59 000 zł.  

- W terminie do końca czerwca oddano do użytku wyremontowane Domy Tkaczy                              

w  Międzylesiu. Zadanie współfinansowane było ze środków PROW na lata 2014-2020                         

w ramach działania „Podstawowe usługi i Odnowa Wsi na Obszarach Wiejskich – Ochrona 

Zabytków i Rolnictwa Tradycyjnego. Rozliczenie projektu ma nastąpić w terminie do końca 

października 2019 roku.  

 

 

 

 

 

Międzylesie dnia 26.07.2019 r.  


