Sprawozdanie
z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami
1/ Analiza zaopatrzenia na kierunki wsparcia w ramach RPOWD 2021-2027.
Do dnia 31 lutego br; przyjmowane były samorządowe propozycje zadań do Programu
SUDETY 2030. Zgodnie z alokacja środków do dyspozycji Gminy Międzylesie było
45 847 081 zł. W związku z tym przygotowano harmonogram proponowanych zadań do
Strategii SUDETY 2030, gdzie wyszczególnionych zostało 14 zadań na łączną wartość
34 822 000,00 zł. Sudety 2030 obecnie stanowi wspólną platformę porozumienia 108 gmin
południowo i zachodniej części województwa dolnośląskiego. Początkowo w ramach
koncepcji SUDETY 2030 planowano stworzenie jednego dla wszystkich gmin jednego
Obszaru Strategicznej Interwencji, a w tym zastosowanie dla niego instrumentu rozwoju
terytorialnego w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT. Obecnie
proponowane są jednak cztero podziały powiatów w naszym przypadku: Kłodzko,
Ząbkowice, Dzierżoniów i Bielawa. Wobec powyższego zwrócono się o to żeby utworzyć
ZIT dla tych czterech powiatów w oparciu o miasta wykluczone. Aby powołać taki ZIT
potrzebna jest zgoda Zarządu Ministerstwa, której uzyskanie jest na wniosek, którego
złożenie obwarowane jest tym, że 70% obszaru samorządów przynależnych do ZIT musi
złożyć akces przynależności do tej struktury – podziału. Teoretycznie wystarczająca formą
ma być podpis Burmistrza co ma stanowić akces, aczkolwiek w porozumieniu z innymi
gminami ustalono, że sporządzony zostanie intencyjny projekt uchwały, a następnie
przedstawiony Radzie Gminy w celu wyrażenie opinii. W związku z powyższym na sesję
Rady w czerwcu przygotowany będzie projekt uchwały w tej sprawie. Głównym założeniem
utworzenia ZIT jest stworzenie możliwości korzystania z osi RPO, a ponadto sięgania po
środki z budżetu państwa ze specjalnych funduszu dla terenów wykluczonych.
2/ Nabór do WFOŚ – dotacje dla OSP.
Celem naboru do programu „sprzęt dla OSP” (dawniej Mały Strażak), jest podniesienie
gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków
katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych,
których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
Beneficjentem programu są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu województwa
dolnośląskiego. Dofinansowanie jakie można uzyskać w ramach programu tj. do 70%
kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota dotacji o którą
może ubiegać się dana Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa
dolnośląskiego ze środków Funduszu może wynosić do 20 000,00 zł. Wnioski do programu
przyjmowane będą w terminie od 01.06.2020 r do 15.06.2020 r. Zainteresowanie programem
wyraziły OSP Domaszków, Międzylesie oraz Roztoki.

1

3/ Nabór do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
W terminie do końca kwietnia br; w gminie przyjmowano zgłoszenia do udziału w Programie
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”; finansowanego z WFOŚiGW.
Wpłynęło 24 zgłoszenia indywidualnych podmiotów. Przygotowany został zatem wniosek o
dofinansowanie z WFOŚiGW na sumę 53 154 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania.
Aktualnie oczekujemy na informację o decyzji w spr. przyznania dofinansowania.
4/ Promesa na oświetlenie uliczne.
Dnia 17 czerwca br; Burmistrz z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana
Grzegorza Macko odebrał promesę o wartości 107 222 zł na realizację zadania „Budowa
oświetlenia przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej w Międzylesiu”, ramach dofinansowania na
terenie gminy powstanie 26 nowych punktów świetlnych. Aktualnie trwa przygotowanie
zapytania ofertowego na to zadanie, a termin składania ofert wyznaczono do 29 czerwca
2020.
5/ „Gajnik - Przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 130, 165, cz. 116".
Dnia 25 czerwca br; odbyło się otwarcie ofert w formie przetargu nieograniczony na zadanie
pn. „Gajnik - Przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 130, 165, cz. 116". Do przetargu
wpłynęły trzy oferty, spośród których ma zostać wyłoniony wykonawca. Remont drogi
realizowany będzie przy wsparciu w formie pomocy finansowej z budżetu województwa
dolnośląskiego ze środków na rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Także i na to
zadanie Burmistrz odebrał promesę z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana
Grzegorza Macko w dniu 3 czerwca 2020 r. Wartość zadania zabezpieczona w budżecie
opiewa na 342 tys. zł.
6/ Sprawa realizacji projektów polsko - czeskich w ramach INTERREG VA.
W dniu 18 czerwca br; w Kudowie Zdroju odbyło się Posiedzenie Euroregionalnego
Komitetu Sterującego Funduszu Mikroporojektów w Euroregionie Glacensis w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Na spotkaniu omawiano kwestie
finansowania kilkudziesięciu wniosków na obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Gmina
Międzylesie ma zamiar realizować dwa projekty o charakterze promocyjnym z osi
priorytetowej 4 pn. „Poznajmy się lepiej-Międzylesie i Orlické Záhoří, oraz Kulturowe
spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie – Kraliky realizowany przez
Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu, oraz dwa projekty z osi priorytetowej 2 dla Parafii
Domaszków pn. „Kulturowe dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego” w ramach, którego
konserwacji poddane zostaną 4 obrazy Stacji Drogi Krzyżowej w kościele filialnym pw.
Wniebowzięcia NMP w Nowej Wsi i „Renowacja zabytków sakralnych na pograniczu
polsko-czeskim” celem, którego jest konserwacja rokokowej ambony w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Domaszkowie.
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7/ Sprawy różne:
- W ramach realizowanego projektu z programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi - edycja 2020 –
złożony został projekt na zakup wyposażenia Domów Tkaczy w Międzylesiu. Aktualnie
oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu.
- W terminie od 15 czerwca br; ma ruszyć budowa wieży na Czerńcu. W terenie zostało
wytyczone osie fundamentów. W spr. budowy wieży pozostajemy też w stałym kontakcie z
Nadleśnictwem Międzylesie.
- Dnia 25 maja br; odbyło się kolejne już otwarcie ofert na zadanie „Remont bieżący wieży
widokowo-pożarniczej na Trójmorskim Wierchu”. Postępowanie zostało unieważnione,
ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Planowane jest kolejne
zapytanie ofertowe.
- W ramach naboru wniosków do RPO WD gmina Międzylesie w porozumieniu z 6 gminami
sąsiednimi jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej na modernizację
oświetlenia ulicznego. Według założeń dokumentacji wymienionych ma zostać ok. 175 lamp
ulicznych (głównie w zakresie wymiany opraw oświetlenia na energooszczędne), a wymiana
ma obejmować ok. 3 miejscowości gminy: Różankę, Szklarnię i część Międzylesia. Wyżej
wymieniona dokumentacja będzie podstawą do napisania wniosku o dofinansowanie przez
firmę Eficon.

Międzylesie; dnia 26 czerwca 2020 r.
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