Sprawozdanie
z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami

1/ Nabór wniosków w ramach Programu Infrastruktury drogowej.
W ramach w/w programu samorządy mają możliwość pozyskania dofinansowania max.
do 1, 5 mln. zł; na realizację małych zadań inwestycyjnych tj. budowa ciągów pieszorowerowych, chodników, zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań. Dofinansowanie
w ramach programu zależeć będzie od dochodów gminy i ma wynosić od 30 do 50%.
Ustalono, że przygotowany zostanie wniosek na zadanie pn. „Budowa ciągu rowerowopieszego na ul. Lipowej w Międzylesiu”.
2/ Sprawa remontu ul. Kolejowej w Domaszkowie.
Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, wkład własny powiatu kłodzkiego, oraz dotacja z
gminy Międzylesie złożyły się na dokończenie remontu ostatniego etapu remontu ul. Kolejowej
w Domaszkowie. Remontem objęty został odcinek przejazdu kolejowego w kierunku
Długopola Górnego o długości ponad 400 mb. W chwili obecnej Zarząd Dróg Powiatowych w
Kłodzku ogłosił przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót. Szacunkowa ich wartość to
blisko 360 tys. zł. Planowany termin zakończenia zadania to koniec listopada br.
3/ Modernizacja pola biwakowego w Międzylesiu.
Jedną z części projektu pn. „Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury
turystycznej na dz. nr 355/3 w mieście Międzylesie”, był ukończony wraz z końcem sierpnia
br; remont sanitariatów na polu rekreacyjnym w Międzylesiu. W miejscu starych,
niespełniającego obowiązujących standardów sanitariatów, stanął nowy z wydzieloną częścią
damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych. Wartość dotacji do inwestycji wyniosła
około 104 000 zł. W ramach, w/w projektu wybudowano również wiatę turystyczną
wyposażoną w ławostoły. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
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4/ „Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole
Szkolno -Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci”,
W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach
2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc
spożywania posiłków zakończyła się realizacja projektu pn. „Doposażenie i poprawa standardu
obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Szkolno -Przedszkolnym im. Przyjaciół
Dzieci”. W ramach tego zadania w placówce: zlikwidowano piec węglowy, zmieniono system
ogrzewania wody, wymieniono częściowo instalację elektryczną i wodną, wykonano
wykładzinę z glazury i terakoty, zakupiono nowoczesny sprzęt, oraz wyposażenie do kuchni i
zaplecza kuchennego. Wartość całkowita projektu wyniosła 122 317,30 zł, udział własny
gminy 42 317,30 zł, środki pomocowe 80 000,00 zł.
5/ Certyfikacja wsi Goworów.
W ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Odnowy Wsi przystąpiono do certyfikacji wsi
Goworów i starania o wpis do Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. W dniu 6 września br;
odbyła się wizyta studyjna ekspertów, której celem było zapoznanie się z aspektami certyfikacji
pretendenta do sieci najciekawszych wsi w miejscowości Goworów oraz zbadanie zgodności
procedur kwalifikacyjnych. Ostateczna decyzja w spr. certyfikacji zapadnie w październiku br.
6/ Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy.
Na dzień 7 października 2019 r; zaplanowano wybory na kolejną V kadencję
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie w roku szkolnym 2019/2020.
Radnych spośród klas od VI do VIII wybierać będą uczniowie Samorządowej Szkole w
Międzylesiu stanowiącej Okręg Wyborczy Nr 1, gdzie przypada 6 mandatów, natomiast w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie stanowiącym Okręg Wyborczy Nr 2,
gdzie przypada 4 mandaty.
9/ Dożynki Powiatowe
W niedzielę 1 września 2019 r. w Ścinawce Średniej odbyły się Dożynki Powiatowe. Naszą
gminę kolejny już raz reprezentował wieniec z Goworowa. Po mszy rozpoczął się korowód
przenosząc wieńce na drugą część uroczystości. Następnie rozpoczęły się występy podczas
których gminę reprezentowały Panie z Akademii Ruchu Goworów. W programie dożynek
rozstrzygnięto konkursy na „Najpiękniejszy Wieniec Powiatowy”, „Najlepszą Pajdę Chleba ze
2

Smalcem” oraz „Pstrąg w Roli Głównej”. W konkursie wieńca - pierwsze miejsce zajął wieniec
z gminy Szczytna, drugie wieniec z gminy Radków, a trzecie z gminy Kłodzko. Goworowski
wieniec otrzymał wyróżnienie.
10/ Ćwiczenia obronne pod kryptonimem Hrabstwo Kłodzkie.
W dniach 16-20 września br; na terenie powiatu kłodzkiego miały miejsce powiatowe
ćwiczenia obronne pod kryptonimem ”Hrabstwo Kłodzkie -2019”. Udział w ćwiczeniach
brało 14 gmin powiatu, Starostwo Kłodzkie oraz wszystkie służby z powiatu. Celem ćwiczeń
było przetestowanie zdolności osiągania wyższych stanów gotowości obronnej. Testowano
realizację przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu/gminy
w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie kryzysu. Przećwiczone zostały
scenariusze na okoliczność m.in.: stan stałej gotowości obronnej państwa, stan gotowości
obronnej państwa czasu kryzysu, stan gotowości obronnej państwa czasu wojny.

Międzylesie; 23.09.2019 r.
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