Sprawozdanie
z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami

1/Mikroprojekty z INTERREG VA Euroregionu Glacensis.
W ramach naboru do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej mogą otrzymać projekty realizowane wspólnie z partnerami
czeskimi. Dotacja udzielana jest w euro na zasadzie refundacji w wysokości do 85% kosztów
kwalifikowanych. Gmina Międzylesie do naboru polsko - czeskich projektów w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska złożyła, bądź jest na etapie
przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów:
- Projekt pn. „Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem Międzylesie–
Kraliky”; realizowany przy współpracy Przedszkoli Międzylesia i Králík. W ramach
niniejszego projektu planowany jest remont sali przedszkola wraz z zapleczem sanitarnym i
organizacja imprez cyklicznych tj. Dzień Dziecka, Tydzień teatru. Budżet projektu wynosi
19 995,39 euro.
- Projekt pn. „Poznajemy się lepiej”, realizowany przy współpracy Międzylesia z Orlické
Záhoří. Założeniem niniejszego projektu jest organizacja zawodów sportowych tj.: czasówka
- UP HILL, zawody na nartorolkach i zawody strażackie. Podsumowaniem projektu ma być
wspólny wyjazd partnerów projektu na targi turystyczne do Wrocławia. Budżet projektu
wynosi 19 994 euro.
Na etapie przygotowania są projekty: na organizację zawodów sportowych na stadionie
podczas Dni Międzylesia: w tym Trójbój Przyjaźni i gra terenowa Perły Międzylesia przy
współpracy Międzylesia z Orlické Záhoří. Oprócz tych działań w ramach niniejszego projektu
przewiduje się także budowę ścieżki do nauki wyczynowej jazdy na rowerze, rolkach i
deskorolkach, oraz hulajnodze. Podsumowaniem tych działań ma być wystawa zdjęć w
Bibliotece Publicznej. Projekt przygotowany i złożony będzie w terminie do końca kwietnia
br.
W przygotowaniu jest także projekt na remont ambony w kościele p.w. św. Mikołaja w
Domaszkowie przy współpracy Międzylesia z Orlické Záhoří. Wniosek będzie złożony w
termine do końca marca br.
2/ II Sesja Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie
W dniu 26 lutego 2020 r; odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie.
Przedmiotem sesji było podjęcie uchwał w sprawach: powołania komisji Młodzieżowej Rady
oraz w sprawie przystąpienia do Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2020 r. Za
sprawą pierwszej uchwały w radzie działać będą dwie komisje: ds. Sportu, Oświaty i Kultury
oraz ds. Budżetu. Druga uchwała podjęta przez radę stanowi upoważnienie do korzystania z
wyodrębnionych środków w wysokości 5000 zł w programie PAOW, z których młodzież za
pośrednictwem szkół z terenu gminy może składać wnioski o granty do kwoty 200 zł na małe
inicjatywy uczniowskie.

3/ Nabór wniosków w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2020 roku.
Zarządzeniem Nr 39/2020 Burmistrza MiG Międzylesie z dniem 26 lutego br; ogłoszony
został nabór wniosków do Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w gminie
Międzylesie w 2020 roku. Celem niniejszego programu jest wsparcie działań na rzecz
rozwoju własnej miejscowości i wzmocnienie procesu odnowy. Zakres zadań realizowanych
w ramach PAOW powinien dot: organizacji imprez kulturalnych, (np. festynów, koncertów,
zawodów, konkursów), niewielkich projektów inwestycyjnych, polegających na
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np. zagospodarowanie terenów zielonych),
wydanie materiałów promocyjnych. Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie ramach
niniejszego konkursu mogą uzyskać granty w wysokości:
- 400 zł dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz dla sołectw - każdy z pomiotów może
złożyć tylko jeden wniosek,
- 200 zł dla szkół i zespołów szkół z terenu gminy Międzylesie - wnioski można składać do
wyczerpania puli środków.
Termin naboru wniosków obowiązuje od 26 lutego do 20 marca 2020 r. Realizacja zadań
obowiązuje w terminie od dnia zawarcia umowy i nie później niż do 15 czerwca br, a
rozliczenie grantu maksymalnie do dnia 30 czerwca br.
4/ Nabór wniosków do Programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi 2020”.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w terminie od 17 lutego do 17 marca 2020 roku
ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w roku 2020.
Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu
poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi.
Środki finansowe w ramach niniejszego konkursu przeznaczone są na realizację m.in.
zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych
miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego
gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej. Beneficjentem w
niniejszym konkursie 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. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy
założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania tj. np:
- budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych
pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne
- zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in.
szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) lub ich wyposażenie;

- zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z
kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;
- budowa, przebudowa lub remont urządzeń retencyjno-rozsączających, tj. instalacji
zakopywanych w grunt, umożliwiających gromadzenie wód opadowych oraz rozsączania ich
do ziemi (m.in. skrzynki rozsączające, studnie chłonne) lub zbiorników retencyjnych,
Beneficjent biorący udział w konkursie zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100%
środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ponieważ środki pochodzące z
budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
W związku z powyższym ustalono, że Gmina Międzylesie do naboru przygotuje
wniosek na wyposażenie Domów Tkaczy.
5/ Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej -DFPR 2020
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.
W ramach konkursu preferowane będą zadania w sferze bezpieczeństwa drogowego i rozwoju
infrastruktury technicznej. Dofinansowanie projektu w ramach niniejszego programu wynosi
do 150 000 zł na realizację zadania własnego gminy przy czym wkład finansowym gminy nie
może być niższy niż 25% wartości przyznanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego. Z
dotacji rozwojowej mogą być finansowane projekty nowe, a także już rozpoczęte
(realizowane), których zaawansowanie finansowe oraz merytoryczne (działania) w dniu
składania wniosku o dofinansowanie nie przekroczyło 50%. Jeżeli w ramach realizowanego
projektu gmina poniosła wydatki we wcześniejszych latach budżetowych, mogą być one
traktowane tylko jako wkład finansowy gminy. W ramach niniejszego naboru
przygotowywany jest wniosek na "Budowę oświetlenia drogowego ul. Szkolnej i ul.
Słonecznej w Międzylesiu". Aktualnie przygotowywane są dokumenty do wniosku, który
złożony zostanie w terminie 2 marca br. Realizacja zadania powinna zostać zakończona w
terminie do 10 listopada 2020 r.
6/Aktywizacja bezrobotnych w ramach robót publicznych.
W związku z ogłoszonym naborem wniosków na staże i prace interwencyjne do programu
Powiatowego Urzędu Pracy: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych" w terminie do 30
stycznia 2020 można składać wnioski o zatrudnienie osób bezrobotnych. Kontynuując
dotychczasową praktykę gmina zamierza zgłosić zapotrzebowanie na zatrudnienie dla 10
osób na roboty publicznych i na 12 osób do prac społecznie użytecznych.
7/ Wnioski o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
- wniosek Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację
projektu pn. „II Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek”.
Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 300 zł.

- wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie o
dofinansowanie na realizację projektu pn. „Babciu, dziadku – zapraszamy!”.
Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 500 zł.
- wniosek Sołectwa Goworów o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Dzień Babci i
Dziadka 2020 – kolejna edycja”.
Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 300 zł.
- wniosek Sołectwa Michałowice o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Spotkanie z
mieszkańcami wsi z okazji Dnia Babci i Dziadka”.
Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 300 zł.
- wniosek Sołectwa Roztoki o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Jasełka połączone
ze Spotkaniem Noworocznym oraz Dniem Babci i Dziadka”.
Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 300 zł.
- wniosek Sołectwa Jodłów o dofinansowanie
integracyjne Dzień Babci i Dziadka”.

na realizację projektu pn.

„Spotkanie

Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 250 zł.
- wniosek Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu o dofinansowanie na realizację
projektu pn. „Klub Młodego Odkrywcy”.
Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 1100 zł.
- wniosek Rady Sołeckiej Michałowice o dofinansowanie na realizację projektu pn.
„Spotkanie kobiet z miejscowymi dziećmi i młodzieżą z okazji Dnia Kobiet”.
Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 300 zł.
- wniosek Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło w Międzylesiu o dofinansowanie na
realizację projektu pn. „Spotkanie integracyjne”.
Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 700 zł.
- wniosek Sołectwa Pisary o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Bal karnawałowy dla
dzieci”.
Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 700 zł.
- wniosek Sołectwa Pisary o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Bal karnawałowy dla
dzieci”.
Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 300 zł.
- wniosek OSP Międzylesie o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Młodzi strażacy na
nartach” .
Burmistrz przeznaczył na projekt grant w wysokości 1000 zł.

Międzylesie; dnia 27 lutego 2020 r.

