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I. WSTĘP 
 

    W 2021 roku po raz trzeci Burmistrz, jako organ wykonawczy gminy, przedstawia Radzie 

Miejskiej roczny raport o stanie gminy za rok poprzedni. Zgodnie z art. 28aa ustawy  

o samorządzie gminnym raport przedkłada się w terminie do   31 maja. Raport jest 

podsumowaniem działalności Burmistrza w roku poprzednim, zawiera także  informacje dot. 

realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Jak co roku, raport jest 

rozpatrywany na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

absolutorium. 

   Obowiązkiem ustawowym jest przeprowadzenie debaty nad raportem w czasie sesji.  

    W debacie mogą brać udział mieszkańcy gminy. Jest to tzw. zasada wysłuchania publicznego. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia  Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób.  

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem 

Burmistrzowi wotum zaufania. 

   Rok 2020 - jaki był ? Na pewno zupełnie inny i trudny. Pojawiły się nowe zadania. Zaszła 

potrzeba odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Pandemia, która pojawiła się w marcu 2020 r. 

zmusiła wszystkich do zweryfikowania dotychczasowego funkcjonowania. Wszyscy znaleźli się 

w nowej, nieznanej dotychczas sytuacji. Gmina, jako jednostka administracyjna kraju, stanęła 

przed nowym wyzwaniem dostosowania się do nowej rzeczywistości i do uelastycznienia swojego 

funkcjonowania. Urząd i pozostałe  jednostki organizacyjne gminy musiały zmienić organizację 

pracy tak, aby zapewnić ciągłość działania. 

   W najgorszych momentach wprowadzono pracę zmianową i pracę zdalną. Większy nacisk 

położono na sprawną wymianę korespondencji z mieszkańcami w sposób tradycyjny  

i w większości elektroniczny. Nowa, trudna sytuacja pandemii przyspieszyła wdrażanie  

i umacnianie nowych technologii, w tym także zwiększenie kompetencji cyfrowych. Cyfryzacja 

okazała się być dla większej części naszego społeczeństwa wygodniejsza  

i efektywniejsza w codziennym funkcjonowaniu, a dla niektórych stała się nowym wyzwaniem.   

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Ogólna charakterystyka gminy Międzylesie 

 
1.1. Położenie geograficzne 

   Gmina Międzylesie położona jest w części południowej województwa dolnośląskiego, na 

południowym krańcu Kotliny Kłodzkiej. Od strony zachodniej terytorium gminy wyznaczają Góry 

Bystrzyckie z dolinami rzek Orlicy i Czerwonego Potoku, od wschodniej Masyw Śnieżnika. 

Centralną część gminy stanowi dolina Nysy Kłodzkiej (Rów Górnej Nysy) wraz ze Wzniesieniem 

Międzyleskim.  Gmina płożona jest na wysokości od 400 do 1326 m. n.p.m. 

Sieć osadnicza gminy to jednostki: 

-  miejska: Międzylesie 
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-  wiejskie: Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, Gajnik, Gniewoszów, 

   Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, Nagodzice, Niemojów,    

   Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna, Szklarnia. 

    Według podziału fizyczno-geograficznego teren gminy Międzylesie należy do dwóch 

makroregionów: Sudety Środkowe i Sudety Wschodnie. Osią terenu gminy jest południkowo 

biegnąca dolina Nysy Kłodzkiej. Krajobraz gminy ma charakter podgórski, znaczna część obszaru 

(32%) pokryta jest lasami, które występują na terenach wyżej położonych.  Część północna gminy 

ma charakter płaskiej wysoczyzny, w części południowej występuje kilka mniejszych masywów 

oddzielonych przełęczami. Masyw Śnieżnika jest najwyższym masywem Sudetów Wschodnich  

i drugim, co do wysokości (po Karkonoszach) masywem polskiej części Sudetów. Na obszarze 

gminy położone jest jego południowo-zachodnie ramię, będące jednocześnie grzbietem 

granicznym z dwoma wzniesieniami: Mały Śnieżnik (1326 m) i Trójmorski Wierch (1143 m).  

    Dla rozwoju gminy ogromne znaczenie mają jej bogate walory naturalne, a także przebiegająca 

przez gminę drogą krajowa nr 33 Wrocław – Praga. Znaczna część obszaru  gminy Międzylesie 

podlega ochronie przyrodniczej, jest to: 

 − Śnieżnicki Park Krajobrazowy, 

−  obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie, 

−  Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika 

- projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Dzika Orlica, 

a ponadto: 

−  gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych, 

−  pomniki przyrody. 

    Ochrona obszarów ogranicza sposób zagospodarowania terenu gminy, ale ma też tutaj 

znaczący wpływ. 

      Na obszarze Gminy zamieszkuje 7128 mieszkańców (stali i czasowi). Średnia gęstość 

zaludnienia kształtuje się na poziomie 37,7 osób/km². Jest to wskaźnik niższy niż  

w pozostałych gminach miejsko – wiejskich Kotliny Kłodzkiej. Przyrost naturalny od lat jest 

ujemny. Z bilansu migracji wynika, że więcej osób opuszcza gminę niż do niej napływa. Gmina 

Międzylesie posiada wielofunkcyjny charakter, z dominacją funkcji turystycznej  

i mieszkalnictwa, w tym funkcji mieszkaniowej realizowanej, jako „drugi dom” czy „zamieszkanie 

weekendowe”, z uzupełniającymi sektorami: usługowego, rolniczego i produkcyjnego. 

     Wskaźnik bezrobocia kształtuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do pozostałych gmin 

województwa dolnośląskiego i od kilku lat systematycznie spada. Niekorzystnym i wzrastającym 

zjawiskiem jest emigracja zarobkowa, zwłaszcza w najmłodszej grupie osób w wieku 

produkcyjnym. 

    Standard życia mieszkańców jest zróżnicowany, jak również standard zamieszkania. 

Na terenach wiejskich, obok nowoczesnej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, występuję 

zabudowa sprzed 1945 roku, która często charakteryzuje się złym stanem technicznym. 

   Na terenie gminy występuje 5 udokumentowanych złóż kopalin, w tym 2 zagospodarowane  

i eksploatowane. 

   Gmina posiada szereg dokumentów planistycznych i strategicznych (między innymi: miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, plan rozwoju lokalnego, strategie rozwoju, wieloletni 

plan inwestycyjny, program ochrony środowiska i in.), szczegółowy program rozwoju miasta  

i gminy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat w kontekście: gospodarki przestrzennej, 

ochrony wartości kulturowych, infrastruktury społecznej i technicznej oraz aktywności 

gospodarczych. 
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1.2. Położenie administracyjne 

    Gmina Międzylesie położona jest na południowym krańcu woj. dolnośląskiego i powiatu 

kłodzkiego, na granicy z Republiką Czeską. Granica Państwa otacza gminę z trzech stron. Od 

północnej strony gmina Międzylesie graniczy z gminą Bystrzyca Kłodzka. Obszar gminy obejmuje 

powierzchnię 189 km2, z tego obszary wiejskie zajmują 174 km2,  co stanowi 92,06% ogólnej 

powierzchni gminy.  

   Liczba ludności na dzień 31 grudnia 2020 wynosiła 7128, w tym miasto Międzylesie - 2512 

mieszkańców, tereny wiejskie – 4616 mieszkańców. 

      Siedzibą Urzędu Miasta i Gminy jest miasto Międzylesie. W skład gminy wchodzą 22 

sołectwa: Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, 

Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, Międzylesie, Nagodzice, Niemojów, 

Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna, Szklarnia. Gęstość sieci 

osadniczej mierzona liczbą miejscowości na 100 km powierzchni wynosi 12,17. Jest to 

wartość niższa od wskaźnika charakteryzującego województwo dolnośląskie, który wynosi 

15,00. 

         Przez gminę przebiegają dwa główne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 33 (Kłodzko-

Boboszów) i linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym Wrocław - Praga.  

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy można wyodrębnić: 

- obszary o wiodącej funkcji rolniczej; 

- obszary o wiodącej funkcji turystycznej; 

- obszary o wiodącej funkcji leśnej; 

- obszary osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej; 

- obszary związane z obsługą węzłów komunikacyjnych. 

1.3.  Demografia 

Ludność 

    Ludność - ogół osób zamieszkałych na stałe w danej jednostce administracyjnej  

i rzeczywiście tam przebywających oraz osoby przebywające czasowo ponad 3 miesiące  

w tej jednostce, których stałym miejscem zamieszkania jest inna gmina w kraju. 

Tab. 1 Wykaz ilościowy mieszkańców gminy Międzylesie (teren wiejski i miasto - stan na 31.12.2020 r. 

Miejscowość Ulica Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

BOBOSZÓW  189 1 190 

DŁUGOPOLE GÓRNE  691 1 693 

DOLNIK  95 0 95 

DOMASZKÓW     

 GÓRNA 155 0 155 

 KOLEJOWA 465 4 469 

 MIĘDZYLESKA 173 25 198 

 MIĘDZYLESKA 176 1 177 

 ŚNIEŻNA 182 1 183 

 Razem 1151 31 1182 
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GAJNIK  117 7 124 

GNIEWOSZÓW  76 2 78 

GOWORÓW  362 3 365 

JAWOREK  92 2 94 

JODŁÓW  67 3 70 

KAMIEŃCZYK  59 1 60 

LESICA  33 3 36 

MICHAŁOWICE  56 0 56 

MIĘDZYLESIE     

 ADAMA MICKIEWICZA 5 0 5 

 BOLESŁAWA CHROBREGO 124 1 125 

 GRANICZNA 44 1 45 

 JANA SOBIESKIEGO 147 3 150 

 JESIONOWA 11 0 11 

 JULIUSZA SŁOWACKIEGO 130 2 132 

 KLONOWA 27 0 27 

 KOLEJOWA 88 0 88 

 KOŚCIELNA 55 0 55 

 LEŚNA 16 0 16 

 LILIOWA 4 0 4 

 LIPOWA 145 0 145 

 LUDWIKA WARYŃSKIEGO 279 4 283 

 NA WZGÓRZU 3 0 3 

 OSIEDLE 27 0 27 

 PIONIERÓW 67 1 68 

 PLAC WOLNOŚCI 401 5 406 

 POLNA 20 0 20 

 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 84 0 84 

 SŁONECZNA 32 0 32 

 SZARYCH SZEREGÓW 41 0 41 

 TRZY DWORKI 2 0 2 

 TYSIĄCLECIA PAŃSTWA 
POLSKIEGO 

87 0 87 

 WARSZAWSKA 89 2 91 

 WIDOKOWA 17 0 17 

 WIOSENNA 15 0 15 

 WŁADYSŁAWA SYROKOMLI 21 1 26 

 WOJSKA POLSKIEGO 499 8 507 

 Razem 2484 28 2512 

NAGODZICE  161 2 163 

NIEMOJÓW  19 2 21 

NOWA WIEŚ  121 0 121 



9 

 

PISARY  129 8 137 

POTOCZEK  12 2 14 

ROZTOKI  409 4 413 

RÓŻANKA  316 12 328 

SMRECZYNA  189 0 189 

SZKLARNIA  181 6 187 

                                                                         Razem 7010 118 7128 

 

Liczba mieszkańców ogółem w gminie:   7128 

Liczba mieszkańców terenu wiejskiego :             4 616 

Liczba mieszkańców miasta :             2 512 

Ludność gminy Międzylesie w okresie 2015 r. -2019 r. przedstawiają poniższe dane.  

 

Tab. 2 Zestawienie zbiorcze ludności gminy Międzylesie w okresie 2015 r.- 2019 r. – porównanie lat  
           ubiegłych 

Stan na dzień 31.12 Liczba mieszkańców 

terenu wiejskiego  

Liczba mieszkańców z 

terenu miasta 

Liczba ludności 
ogółem  

                     2019 r.  4 640 2 562 7 202  

                     2018 r.  4 646 2 615 7 261 

                     2017 r. 4 618 2 623  7 241 

                     2016 r. 4 683 2 642 7 325 

                     2015 r. 4 688 2 678 7 366 

 

 

Przyrost naturalny ludności 

Przyrost naturalny ludności – różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów  

w danym okresie. 

 

Tab. 3 Liczba zgonów oraz liczba urodzeń w 2020 r. ( stan na  dzień 31.12.2020 r.)   

 

31.12.2020 r. 

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW PRZYROST 
NATURALNY 

59 98 - 39 

 

Przyrost naturalny w 2020 roku jest ujemny i wynosi – 39 
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Tab. 4  Przyrost naturalny w porównaniu do lat ubiegłych tj. w latach 2015-2019  
 

 
Stan na dzień 31.12 LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW PRZYROST 

NATURALNY 

                     2019 r.  49 94 -45 

                      2018 r. 68 86 -18 

                     2017 r. 67 81 -14 

                     2016 r. 75 106 -31 

                      2015 r. 66 105 -39 

 

 

Wykres 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

75
67 68

45

59

105 106

81
86

94
86

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

0

20

40

60

80

100

120

Liczba urodzeń oraz zgonów w gminie Międzylesie w okresie 
2015 r.- 2020 r. 

Liczba urodzeń Liczba zgonów 



11 

 

Wykres 2 

 

 

Współczynnik przyrostu naturalnego (WNP) 

Współczynnik przyrostu naturalnego- to stosunek różnicy między liczbą urodzeń żywych i liczbą 

zgonów do liczby ludności w połowie badanego okresu lub do średniego stanu ludności w tym 

okresie – wyrażony w ‰ (tj. na 1000 ludności). 

 

Tab. 5 WNP w 2020 r. ( stan na dzień 31.12.2020 r.)  

 

31.12.2020 r. 

PRZYROST NATURALNY LUDNOŚC OGÓŁEM WNP ‰ 

-39 7 128 - 5,47 ‰ 

 

Współczynnik przyrostu naturalnego w 2020 r. jest ujemny i wynosi  -5, 47 ‰ 

Tab. 6 WNP w porównaniu do lat ubiegłych tj. w latach 2015-2019  

Stan na dzień 31.12 PRZYROST NATURALNY LUDNOŚĆ OGÓŁEM WNP ‰ 

                      2019 r.  -45 7 202  - 6,25 ‰ 

                     2018 r.  -18 7 261 - 2,34 ‰ 

                     2017 r. -14 7 241 - 1,93 ‰ 

                     2016 r. -31 7 325 - 4,23 ‰ 

                      2015 r. -39  7 366  - 5,29 ‰ 
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Wykres 3. 

 

Struktura ludności 

1. Według płci 

Tab. 7 Wykaz ludności dla gmina Międzylesie w latach 2015-2020 

Stan na 31.12 

Mężczyźni Kobiety 

Liczba ludności 
ogółem teren wiejski teren miejski teren wiejski teren miejski 

2020 r.  2 339             1 219 2 260 1 310 7 128 

2019 r.  2 350             1 221 2 285 1 346 7 202  

2018 r. 2 358             1 249 2 288 1 366 7 261 

2017 r. 2 338 1 263 2 280 1 360 7 241 

2016 r. 2 364 1 282 2 319 1 360 7 325 

2015 r. 2 367 1 291 2 321 1 387 7 366 

 

Tab. 8- Urodzenia wg płci w okresie 2015 r.- 2020 r.  

Stan na dzień 31.12 MĘŻCZYŹNI KOBIETY  OGÓŁEM 

                      2020 r.  32 27 59 

                      2019 r.  22 27 49 

                     2018 r. 38 30 68 

                     2017 r. 29 38 67 

                      2016 r. 46  29  75 

                     2015r. 40 26 66 

 

 

-5,29

-4,23

-1,93
-2,34

-6,25

-5,47

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0.00

Współczynnik przyrostu naturalnego w gminie Międzylesie w 
okresie 2015 r.-2020r. 

Współczynnik przyrostu naturalnego gminy Międzylesie w okresie 2015-2020
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 Tab. 9 Zgony wg płci w okresie 2015 r.- 2020 r.  

 

Stan na dzień 31.12 MĘŻCZYŹNI KOBIETY  OGÓŁEM 

                      2020 r.  59 39 98 

                      2019 r.  49 45 94 

                     2018 r. 50 36 86 

                     2017 r. 37 44 81 

                      2016 r. 59  47  106 

                     2015 r. 56 49 105 

 

2. Według wieku 

   Tab. 10 Wiek przedprodukcyjny, produkcyjny oraz poprodukcyjny stan na dzień 31.12.2020 r.  

Wiek przedprodukcyjny  14 lat  
i mniej Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

mężczyźni kobiety ogółem 
mężczyźni 
15-64 lat 

kobiety  
15-59 lat ogółem mężczyźni kobiety ogółem 

524 488  1 012 2 497 2 024 4 521 533  1062 1595 

         

 

Tab. 11 Wiek przedprodukcyjny, produkcyjny oraz poprodukcyjny stan na dzień 31.12.2019  r. 

             Wiek przedprodukcyjny 
14 lat i mniej Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

mężczyźni kobiety ogółem 
mężczyźni 
15-64 lat 

kobiety 
15-59 lat ogółem mężczyźni kobiety ogółem 

         
545 494 1039 2 515 2 053 4 568 548 1 047 1 595 

 

 Tab. 12 Wiek przedprodukcyjny, produkcyjny oraz poprodukcyjny stan na dzień 31.12.2018 r. 

Wiek przedprodukcyjny 
14 lat i mniej Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

mężczyźni kobiety ogółem 
mężczyźni 
15-64 lat 

kobiety 
15-59 lat ogółem mężczyźni kobiety ogółem 

575 513 1 088 2 536 2 104 4 640 512 1 021 1 533 

         
 

Tab. 13 Wiek przedprodukcyjny, produkcyjny oraz poprodukcyjny stan na dzień 31.12.2017 r. 

Wiek przedprodukcyjny 
14 lat i mniej Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

mężczyźni kobiety ogółem 
mężczyźni 
15-64 lat 

kobiety 
15-59 lat ogółem mężczyźni kobiety ogółem 

554 501 1 055 2 560 2 122 4 682 487 1 017 1 504 
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Tab. 14 Wiek przedprodukcyjny, produkcyjny oraz poprodukcyjny stan na dzień 31.12.2016 r. 

Wiek przedprodukcyjny 
14 lat i mniej Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

mężczyźni kobiety ogółem 
mężczyźni 
15-64 lat 

kobiety 
15-59 lat ogółem mężczyźni kobiety ogółem 

560 514 1 074 2 637 2 168 4 805 449 997 1 446 

         
 

Tab. 15  Wiek przedprodukcyjny, produkcyjny oraz poprodukcyjny stan na dzień 31.12.2015 r. 

Wiek przedprodukcyjny 
14 lat i mniej Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

mężczyźni kobiety ogółem 
mężczyźni 
15-64 lat 

kobiety  
15-59 lat ogółem mężczyźni kobiety ogółem 

540 525 1 065 2 691 2 204 4 895 427 979 1 406 

         
 

 

Migracje  

Tab. 16 Migracje ludności w latach 2016 - 2020  

 

Stan na dzień 31.12 Zameldowania ogółem Wymeldowania ogółem  

2020 r. 94 99 

2019 r. 90 98 

2018 r. 82 99 

2017 r. 65 109 

2016 r. 73 106 

 

  

 

 

 

 

 



15 

 

III. NFORMACJE FINANSOWE 

1. Stan finansów Gminy 

1. 1. Podstawowe wskaźniki dotyczące finansów Gminy w roku  
        2020 r. 

Tab. 17  Dane ogólne z wykonania budżetu za 2020 r. 

Nazwa 
Plan budżetu 

według uchwały 
budżetowej 

Plan budżetu po 
zmianach na dz. 

31.12.2020 r. 
Wykonanie % 

1 2 3 4 5 

I. Dochody ogółem   33 396 219,40 38 784 038,33 35 907 859,35 92,58 

      w tym: dochody własne 13 039 819 ,40 15 554 864,07 13 188 750,16 84,79 

  
dotacje celowe z 
budżetu państwa 

7 882 622,00 11 761 124,26 11 251 059,19 95,66 

  
subwencja 

ogólna 
11 473 778,00 11 468 050,00 11 468 050,00 100,00 

  
- część 

oświatowa 
    5 575 746,00     5 570 018,00 5 570 018,00 100,00 

  
-część 

równoważąca 
       97 940,00     97 940,00 97 940,00 100,00 

  
- część 

wyrównawcza 
    5 800 092,00     5 800 092,00 5 800 092,00 100,00 

II. Wydatki ogółem   31 502 219,40 38 192 079,03 34 533 135,48 90,42 

w tym: wydatki bieżące 29 069 870,29 34 570 722,23 31 824 032,10 92,05 

  
wydatki 

majątkowe 
2 432 349,11 3 621 356,80 2 709 103,38 74,81 

 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem - 36,73 % 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 8,52 % 

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wynosi  152 373 zł tj. 0,42% w stosunku do dochodów 

wykonanych i dot. spłaty pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją 

pieców starej generacji i wymianę na ekologiczne źródła ciepła. 

 

Poziom wolnych środków pozostających na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia 

kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.  – 777 492,35 zł. 
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           2. Wykonanie budżetu Gminy 

 

   2.1. Wykonanie dochodów i wydatków, dochody z majątku gminy 

 
      Wykonanie dochodów w 2020 r. kształtuje się na poziomie 92,58 % w stosunku do planu 

dochodów, natomiast wykonanie wydatków – na poziomie 90,42 % w stosunku do planu 

wydatków.  

      Dochody z majątku gminy wyniosły 527 647,16 zł. tj.1,47% w stosunku do dochodów 

wykonanych. 

 

2.2. Zrealizowane wydatki majątkowe w 2020 r. 

     Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 2 709 103,38 zł, stanowią one 7,84% w odniesieniu 

do zrealizowanych wydatków, natomiast w stosunku do planu wydatków majątkowych stanowią 

74,81%.  

     Źródłem finansowania wydatków były dochody własne, dotacje i subwencje. 

Dotacje spoza budżetu gminy oraz zrealizowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) przedstawia 

tabela nr 18. 

 

Tab. nr 18– Zrealizowane wydatki majątkowe. 
 

l.p Nazwa zadania 
Wartość 

kosztorysow
a 

Źródła finansowania  

RAZEM 

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2020 
r. 

Dochody 
własne  

Kredyt 
i 

pożycz
ki 

Inne 

Dotacje i 
środki z 
budżetu 
państwa
, budżet 
wojewód

ztwa 

Środki w 
tym. 

w ar.5 
ust.1 pkt 

2 i 3 
uofp 

1 

  
Dokumentacja 
projektowo-
kosztorysowa 
budowy 
kanalizacji 
sanitarnej i 
wodociągu w 
Smreczynie - 
etap I  

29 750,00 29 750,00 0,00   0,00 0,00 29 750,00 0,00 

2 

  
Dokumentacja 
projektowo-
kosztorysowa 
budowy 
kanalizacji 
sanitarnej i 
wodociągu od 
ulicy Tysiąclecia 
P.P do ulicy 
Osiedle w 
Międzylesiu  
 

25 363,00 25 363,00         25 363,00 0,00 
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3 
 
 

  
Dokumentacja 
projektowo-
kosztorysowa 
budowy 
kanalizacji 
sanitarnej i 
wodociągu w 
ulicy Chrobrego 
w Międzylesiu"  

 
 
 
 
 

29 637,00 

 
 
 
 
 

29 637,00 

        

 
 
 
 
 

29 637,00 

 
 
 
 
 

24 600,00 

4 

 Budowa studni 
głębinowej w 
Jodłowie ( w 
ramach funduszu 
sołeckiego)  

10 357,73 10 357,73         10 357,73 10 357,73 

5 

 Budowa sieci 
wodociągowej w 
miejscowości 
Różanka  

40 000,00 40 000,00 0,00   0,00 0,00 40 000,00 0,00 

6 

 Dotacja do 
kosztów budowy 
indywidualnych 
ujęć wody i 
budowy 
przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków  

39 000,00 39 000,00 0,00   0,00 0,00 39 000,00 33 000,00 

   razem rozdział   174 107,73 174 107,73 0,00 0,00 0,00 0,00 174 107,73 67 957,73 

  razem dział  174 107,73 174 107,73 0,00 0,00 0,00 0,00 174 107,73 67 957,73 

7 

Gajnik - 
przebudowa 
drogi transportu 
rolnego na dz. Nr 
130, 165, cz.116 

348 000,00 56 480,00     
88 

704,00 
  145 184,00 145 183,20 

8 

Przebudowa 
drogi gminnej na 
dz. 828 w 
Domaszkowie ( 
intensywne 
opady deszczu 
czerwiec 2019) 

76 534,00 12 224,29     
64 

309,71 
0,00 76 534,00 75 592,12 

9 

Przebudowa 
drogi gminnej 
wraz z 
przepustami  i 
zjazdami cz.dz. 
nr 201 Nowa 
Wieś ( 
intensywne 
opady deszczu 
czerwiec 2019) 

383 791,00 9 225,00 0,00 0,00 
312 

137,83 
0,00 321 362,83 321 362,83 

10 

Przebudowa 
drogi gminnej na 
dz. 174/6 cz. 11 
w Długopolu 
Górnym ( 
intensywne 
opady deszczu w 
dniu 29.06.2020) 

136 987,00 0,00 0,00 0,00 
123 

552,46 
0,00 123 552,46 123 552,46 

11 

Nagodzice - 
przebudowa 
drogi transportu 

111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 0,00 
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rolnego na dz. 
80, 87, 79 

12 

Przebudowa 
drogi gminnej dz. 
Nr 334/21  obręb 
Międzylesie do 
stacji PKP- 
dokumentacja 
projektowa" 

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 18 450,00 

  
razem rozdział  

1 086 
312,00 

218 929,29 0,00 0,00 
588 

704,00 
0,00 807 633,29 684 140,61 

13 

Przebudowa 
drogi gminnej 
asfaltowej na dz. 
274 w 
Domaszkowie ( 
intensywne 
opady deszczu 
czerwiec 2019) 

5 000,00 5 000,00 0,00   0,00 0,00 5 000,00 3 075,00 

14 

Odbudowa mostu 
dla pieszych przy 
dz. Nr 813 w 
Domaszkowie ( 
intensywne 
opady deszczu 
czerwiec 2019) 

15 000,00 15 000,00 0,00   0,00 0,00 15 000,00 1 000,00 

15 

Przebudowa 
obiektu 
mostowego na 
drodze gminnej 
na dz.nr 677, nr 
675 na potoku w 
Domaszkowie ( 
intensywne 
opady deszczu 
lipiec 2011) - 
dokumentacja 

12 500,00 12 500,00 0,00   0,00 0,00 12 500,00 0,00 

  razem rozdział  32 500,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 4 075,00 

  
razem dział  

1 118 
812,00 

251 429,29 0,00 0,00 
588 

704,00 
0,00 840 133,29 688 215,61 

16 
" Singletrack 
Orlicko- Kladsko" 

464 610,00 171 691,50 0,00     
292 

918,50 
464 610,00 464 156,91 

  
razem rozdział  464 610,00 171 691,50 0,00 0,00 0,00 

292 
918,50 

464 610,00 464 156,91 

17 

"Czesko-polski 
szlak grzbietowy 
- część 
wschodnia " - " 
Budowa wieży 
widokowej na 
Czerńcu" 

489 813,16 251 868,78 0,00   0,00 
228 

059,08 
479 927,86 479 617,86 

  
razem rozdział  489 813,16 251 868,78 0,00 0,00 0,00 

228 
059,08 

479 927,86 479 617,86 

  
razem dział  954 423,16 423 560,28 0,00 0,00 0,00 

520 
977,58 

944 537,86 943 774,77 

18 

Skorzystanie 
przez  gminę z 
prawa 
pierwokupu 
nieruchomości 

10 000,00 10 000,00 0,00       10 000,00 0,00 

 
 
 
 

19 

Dokumentacja 
projektowo- 
kosztorysowa - " 
Modernizacja 

8 600,00 8 600,00         8 600,00 0,00 
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dachu budynku 
Długopole Górne  
70" 

  razem rozdział  18 600,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 0,00 

  razem dział 18 600,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 0,00 

20 

 
Rozbudowa 
monitoringu 
wizyjnego 

10 000,00 10 000,00         10 000,00 0,00 

21 

 
Serwer do 
becupu 
komputerów 
użytkowników 

15 000,00 15 000,00 0,00     0,00 15 000,00 13 357,80 

  razem rozdział  25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 13 357,80 

  razem dział 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 13 357,80 

22 

 
Dofinansowanie 
zakupu pojazdu 
typu SUV w 
wersji 
oznakowanej na 
potrzeby 
Posterunku 
Policji w 
Międzylesiu 

30 000,00 30 000,00         30 000,00 29 074,50 

  razem rozdział  30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 29 074,50 

23 

 
Zakup siłowni 
przy OSP 
Międzylesie                                                  
( w ramach 
funduszu 
sołeckiego) 

27 000,00 27 000,00         27 000,00 27 000,00 

24 

Rozbudowa z 
przebudową 
budynku OSP w 
Długopolu 
Górnym - I etap 
 

50 000,00 50 000,00 0,00       50 000,00 0,00 

 

  razem rozdział  77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 27 000,00 

  razem dział 754 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 56 074,50 

25 

Budowa instalacji 
OZE na budynku 
Samorządowej 
szkoły 
Podstawowej w 
Międzylesiu  

9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 8 500,00 

26 

Termomodernizacj
a budynku 
Samorządowej 
Szkoły 
Podstawowej przy 
ul. Chrobrego 2 w 
Międzylesiu- 3 
etap 

140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 137 000,00 

  razem rozdział  149 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 145 500,00 

27 

Budowa placu 
zabaw przy 
Przedszkolu w 
Domaszkowie (w 
ramach funduszu 
sołeckiego) 

13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 
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28 

Zakup - zestaw 
tablicy 
interaktywnej, w 
ramach projektu " 
Kulturowe 
spotkania z 
Bolkiem i Lolkiem 
oraz Krecikiem, 
Międzylesie- 
Kraliky" 

12 298,00 1 844,70 0,00 0,00 0,00 
10 

453,30 
12 298,00 0,00 

  
razem rozdział  25 298,00 14 844,70 0,00 0,00 0,00 

10 
453,30 

25 298,00 13 000,00 

29 

Likwidacja barier 
transportowych- 
zakup autobusu 
17/18 osobowego 
do przewozu osób 
niepełnosprawnyc
h 

192 000,00 89 802,51   
102 

197,49 
    192 000,00 191 880,00 

  
razem rozdział  192 000,00 89 802,51 0,00 

102 
197,49 

0,00 0,00 192 000,00 191 880,00 

30 

 Rozbudowa 
budynku Zespołu 
Szk-Prz. w 
Domaszkowie o 
salę 
gimnastyczną. 

40 000,00 40 000,00         40 000,00 0,00 

31 

Modernizacja 
budynku po 
gimnazjalnego w 
Domaszkowie jako 
miejsce edukacji i 
spotkań młodzieży 

106 535,00 149 869,00       0,00 149 869,00 149 868,30 

  razem rozdział  146 535,00 189 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 869,00 149 868,30 

  
razem dział  512 833,00 443 516,21 0,00 

102 
197,49 

0,00 
10 

453,30 
556 167,00 500 248,30 

32 

 „Zakup 3 sztuk 
lamp 
przepływowych, 
antywirusowych” - 
dotację dla 
Bystrzyckiego 
Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. w 
Bystrzycy 
Kłodzkiej  

4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 

  razem rozdział  4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 

  razem dział 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 

33 

Dostawa i montaż 
na terenie  
oczyszczalni 
ścieków  w 
Międzylesiu ( dz. 
421, ul. Osiedle 
11) instalacji 
mechanicznego 
oczyszczania 
ścieków 

302 040,70 329 640,00         329 640,00 0,00 

  razem rozdział  302 040,70 329 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 640,00 0,00 

34 

 Budowa 
oświetlenia 
ulicznego przy ul. 
Szkolnej i ul. 
Słonecznej w 
Międzylesiu 

194 360,00 87 138,00     
107 

222,00 
  194 360,00 136 009,92 



21 

 

35 

Modernizacja 
oświetlenia 
ulicznego na 
energooszczędne 
w Gminie 
Międzylesie 

27 230,00 27 230,00         27 230,00 24 524,00 

36 

Budowa 
oświetlenia 
ulicznego w 
Jaworku                                            
(w ramach 
funduszu 
sołeckiego) 

5 200,00 5 200,00         5 200,00 0,00 

37 

Budowa 
oświetlenia 
drogowego w 
Kamieńczyku                                      
(w ramach 
funduszu 
sołeckiego) 

9 937,30 9 937,30         9 937,30 9 937,30 

38 

Budowa 
oświetlenia 
ulicznego w 
Michałowicach                                  
(w ramach 
funduszu 
sołeckiego) 

9 822,64 9 822,64         9 822,64 9 817,17 

39 

Budowa 
oświetlenia 
drogowego w 
Nowej Wsi                                         
( w ramach 
funduszu 
sołeckiego) 

11 848,32 11 848,32         11 848,32 11 848,32 

40 

Budowa 
oświetlenia 
drogowego w 
Roztokach                                          
(w ramach 
funduszu 
sołeckiego) 

13 018,19 13 018,19         13 018,19 13 018,19 

41 

Doświetlenie drogi 
gminnej dz. 144 w 
miejscowości 
Roztoki 

8 075,00 8 075,00         8 075,00 8 075,00 

  
razem rozdział  279 491,45 172 269,45 0,00 0,00 

107 
222,00 

0,00 279 491,45 213 229,90 

42 

Zakup dwóch 
pomp głębinowych 
oraz agregatu 
prądotwórczego 

15 000,00 15 000,00         15 000,00 11 948,85 

43 

Modernizacja 
wodociągu przy ul. 
1000-lecia PP w 
Międzylesiu 

45 000,00 45 000,00         45 000,00 37 684,38 

  razem rozdział  60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 49 633,23 

44 

Rekultywacja 
gminnego 
nieczynnego 
wysypiska śmieci 

23 751,00 23 751,00         23 751,00 23 750,07 

  razem rozdział  23 751,00 23 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 751,00 23 750,07 

  
razem dział  665 283,15 585 660,45 0,00 0,00 

107 
222,00 

0,00 692 882,45 286 613,20 
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45 

Budowa świetlicy 
wiejskiej w 
Różance 

30 000,00 30 000,00 0,00       30 000,00 0,00 

  
razem rozdział  30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 

  
razem dział 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 

46 

Budowa parkingu 
przy basenie 
kąpielowym w 
Międzylesiu 

30 000,00 30 000,00         30 000,00 0,00 

47 

 Budowa hali 
sportowej w 
Międzylesiu 

114 907,00 114 907,00         114 907,00 74 907,00 

48 

Budowa boiska 
sportowego na dz. 
Nr 327/31 w 
Międzylesiu - 
dokumentacja 

10 000,00 10 000,00         10 000,00 0,00 

  
razem rozdział  154 907,00 154 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 907,00 74 907,00 

49 

Budowa wiaty 
otwartej w 
Długopolu Górnym                                           
( w ramach 
funduszu 
sołeckiego) 

30 000,00 30 000,00         30 000,00 30 000,00 

50 

Rozbudowa wiaty 
biesiadnej w 
Niemojowie                                         
( w ramach 
funduszu 
sołeckiego) 

2 840,00 1 993,59         1 993,59 1 993,59 

51 

Siłownia 
plenerowa przy 
placu 
rekreacyjnym w 
Smreczynie (w 
ramach funduszu 
sołeckiego)  

15 097,06 15 097,06         15 097,06 15 097,06 

52 

Budowa siłowni 
zewnętrznej - 
STREET 
WORKOUT oraz 
przygotowanie 
podłoża  ( w 
ramach funduszu 
sołeckiego 
Nagodzice) 

14 065,11 14 065,11         14 065,11 14 063,82 

53 

Budowa placu 
zabaw przy placu 
rekreacyjnym w 
Różance (w 
ramach funduszu 
sołeckiego)  
 

12 065,71 12 065,71         12 065,71 12 000,00 

 

  
razem 
rozdział  

74 067,88 73 221,47 0,00 0,00 0,00 0,00 73 221,47 73 154,47 

  
razem dział 228 974,88 228 128,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

228 
128,47 

148 061,47 

  OGÓŁEM 
3 839 833,92 

2 291 
802,43 

0,00 
102 

197,49 
695 

926,00 
531 

430,88 
3 621 
356,80 

2 709 
103,38 
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Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 2 709103,38 zł, co stanowi 7,84% stosunku do 
zrealizowanych wydatków majątkowych. 

 

2.3.   Dotacje rozwojowe pochodzące spoza budżetu gminy. 

       Dotacje otrzymane na realizację projektów 2020 r., pochodzące spoza budżetu gminy 

przedstawia tabela nr 19. 

 

Tab. 19  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

              funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  w  2020 r. 
 
Lp. Nazwa projektu Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

na dzień  

31.12.2020 

                  W tym 

Środki 

z budżetu UE 
udział własny 

1 "Singletrack Orlicko-Kladsko" , w 

ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska-Polska 2014-2020 

344 610,00 344 609,99 
 

292 918,49 51 691,50 

2 "Czesko-polski szlak grzbietowy - 

część wschodnia  -  Budowa wieży 

widokowej na Czerńcu", w ramach 

Programu Interreg V-A Republika 

Czeska-Polska 2014-2020 

270 869,17 270 850,26 
 

230 195,62 40 654,64 

3 Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lol-
kiem oraz Krecikiem, Międzylesie- Kra-
liky”, w ramach programu INTERREG 
V- A Republika Czeska- Polska 2014-
2020 

85 980,18 
 

38 501,62 
 

32 726,37 
 

5 775,25 
 

4 Zdalna szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 

systemie kształcenia zdalnego” w 

ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

114 993,03 114 992,44 

 

114 992,44 

 

0 

5 "Ziemia Kłodzka – czyste powietrze 

(wymiana wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła w budynkach i lokalach 

mieszkalnych na terenie Gminy 

Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-

Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie 

Śląskie, 

44 534,00 
 

30 695,36 
 

15 730,04 
 

14 965,32 
 

6 „ Poznajmy się lepiej- Międzylesie i Or-
lickie Zahori,  w ramach Programu In-
terreg V-A Republika Czeska-Polska 
2014-2020 

68 748,40 
 

57 642,77 
 

48 996,35 
 

8 646,42 
 

7 Jarmark Bożonarodzeniowy  Międzyle-
sie-Kraliky” w ramach programu IN-
TERREG V-A Republika Czeska-Pol-
ska 

7 500,00 
 

7 334,82 
 

6 234,59 
 

1 100,23 
 

 Razem 937 234,78 
 

864 627,26 
 

741 793,90 122 833,36 

 

 

     Plan wydatków po zmianach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  w  2020 r. wynosił 937 234,78 zł. Do końca 
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grudnia 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 864 627,26, z tego środki 

z budżetu UE stanowiły kwotę 741 793,90 zł , a udział  własny – 122 833,36 zł.   

 

         

 2.4. Wieloletnia prognoza finansowa 

      Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2020-2023. Łączna kwota długu 

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na 31.12.2020 r wynosi 152 373 zł, (tj. 0,42 %  

w stosunku do dochodów wykonanych) i dotyczy spłaty pożyczki na dofinansowanie 

przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców starej generacji i wymianą na ekologiczne źródło 

ciepła.   

      Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań zadłużenia w WPF na lata 2020-2023 spełnia 

kryteria wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz.U. z 2019 r, 

poz. 869). W 2020 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 18,83 %. 

     Źródłem spłaty długu w latach 2020 – 2022 będą prognozowane nadwyżki budżetu oraz 

planowany kredyt na zadania inwestycyjne. W roku 2020 spłacono raty kredytu i pożyczki  

w kwocie 894 000 zł z nadwyżki budżetowej.  W roku 2021 nadwyżkę budżetową w kwocie  

32 589 zł oraz planowany kredyt inwestycyjny przeznacza się na rozchody w kwocie 937 009 zł, 

w tym na spłatę rat pożyczki w kwocie 152 373 zł oraz na spłatę planowanego kredytu 

inwestycyjnego w kwocie 784 636 zł. W roku 2022  nadwyżkę budżetową w kwocie 119 784 zł 

oraz planowany kredyt inwestycyjny przeznacza się na rozchody w kwocie 694 064 zł. Gmina  

w 2020 nie zaciągnęła nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

    W wieloletniej prognozie finansowej  wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie,  są to projekty 

związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych, tj.:  

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka”, w ramach Programu Rozwoju  

   Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., realizacja w latach 2020 – 2022.  

- "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia -  Budowa wieży widokowej na 

    Czerńcu", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014 – 2020, realizacja 

    w latach 2020 – 2021.  

- "Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach  

    i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, 

    Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" na podstawie umowy partnerskiej, projekt 

    realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR. Realizacja  

    w latach 2019 – 2022.  

- „ Poznajmy się lepiej- Międzylesie i Orlickie Zahori,  w ramach Programu Interreg V-A Republika 

    Czeska-Polska 2014-2020, 

- „Poznajmy się lepiej- Międzylesie i Orlickie Zahori”, w ramach programu INTERREG V- A   

    Republika Czeska- Polska. Realizacja w latach 2020 – 2021.  

     Rok 2020 zakończono nadwyżką w wysokości 1 374 723,87 zł, przy planowanej nadwyżce  

 w wysokości 894 000 zł. 
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2.5. Podsumowanie budżetu 

     Realizacja budżetu gminy w 2020 roku przebiegała zgodnie z założeniami określonymi  

w uchwale Rady Miejskiej nr XVI/88/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku ze zmianami . 

     Przychody w budżecie z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu  

wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych wyniosły ogółem  77 492,35 zł. 

Spłata kredytów i pożyczki przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie  

odnotowano przypadków nieterminowego regulowania pozostałych zobowiązań, które powodo-

wałoby zapłatę karnych odsetek. 

   Rok 2020 zakończono nadwyżką w wysokości 1 374 723,87 zł, przy planowanej  

nadwyżce w wysokości 894 000,00 zł, którą w części przeznaczono na spłatę rat kredytów  

i pożyczki. Dochody wykonano na poziomie 92,58 % planu, natomiast wydatki   90,42 % planu. 

Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (art.242 ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych.).Udział łącznej kwoty długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki 

na 31.12.2019 roku wyniósł 152 373,00 zł,  tj. 0,42 % w stosunku do dochodów wykonanych. 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

        1. Przysługujące prawa i własności Gminy 

1. Powierzchnia ogólna gruntów komunalnych - 2079 ha, w tym: powierzchnia gruntów  
    leśnych - 239 ha 

2. Nieruchomości budynkowe stanowiące własność lub współwłasność gminy: 

1) budynek administracyjny, baza gospodarcza Zakładu Gospodarki Komunalnej   

i Mieszkaniowej oraz Zakładu Usług Komunalnych w Międzylesiu 

2) budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie 

3) budynki Ochotniczej Straży Pożarnej ( 7 ) 

4) budynki oświatowe (5): - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu (1),  Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie (3),  Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 

(1) 

5) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Międzylesiu i w  Domaszkowie ( 2) 

6) Biblioteka Publiczna w Międzylesiu (1) 

 budynki na stadionie sportowym w Międzylesiu (2) oraz w Domaszkowie (2) 

7) budynki pełniące funkcję wyłącznie świetlic wiejskich: Dolnik, Kamieńczyk, Jaworek, 

Michałowice, Niemojów, Szklarnia, Smreczyna, Potoczek (8) 

8) budynki mieszkalne, mieszkalno- gospodarcze  będące współwłasnością (56) 

9) budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe (18) 
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10) budynki mieszkalne wraz ze świetlicami ( 11) 

11) inne: Domy Tkaczy (2), budowle pełniące funkcje stacji uzdatniania wody - 5 (M-lesie 2; 

Domaszków – 1; Różanka 1; Długopole Górne – 1; budowle pełniące funkcje ujęcia 

wody – 2 (Międzylesie - 1;  Goworów - 1);  oczyszczalnia ścieków w Międzylesiu, 

„Muzeum Różańskie” w Różance; basen kąpielowy w Międzylesiu. 

12)  pozostałe (m. in. gospodarcze - 44) 

        2. Wartości nieruchomości  (w zł.) – na 31.12.2020 r 

1. Nieruchomości gruntowe                                                                 41.108.197,80  
2. Drzewostan                                                                                       1.173 107,49             
3. Budynki: 

    mieszkalne, mieszk.- gospodarcze                                                    3.217 228,27  

- bud. użytkowe                                                                                  9.602.339,78 
- bud. straży pożarnych                                                                         261.323,49 
- szkół podstawowych, przedszkoli                                                     4.420 438,34 
- świetlice wiejskie, domy kultury                                                        1.463.727,91 
- biblioteka                                                                                             454.721,84 
- pozostałe                                                                                             584.996,96 

1. Infrastruktura ( m. in. oświetlenie, chodniki, wiaty, drogi, 
      mosty, przepusty)                                                                                   43 190 639,02  
5.  Środki transportu                                                                                       2 818 850,11 
6.  Urządzenia (m. innymi piece c.o, gazowe, komputery)                             1 294 269,56 

 

         3. Wierzytelności gminy (w zł.) 

1. Należne gminie należności  z tytułu : 
a) sprzedanych lokali, budynków                                                                      6 690,00   
b) gruntów                                                                                                                0,00 

2. Zaciągnięte przez gminę pożyczki i kredyty na: 
a) Pożyczka z WFOŚ na zadanie wymiany pieców                                          152 373,00 
 

           4. Gospodarowanie mieniem komunalnym 

                                                             Pow. w ha 

1. grunty będące przedmiotem dzierżawy w tym: rolne – 1.160 ha;  
nierolne 2,0 ha                                                

            
1.162 

2. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste        
na rzecz osób fizycznych i prawnych                                                            

    5,83 

3. grunty oddane nieodpłatnie w użyczenie stowarzyszeniom: min. kluby 
sportowe, OSP 

8,74 

4. grunty zarządzane nieodpłatnie  przez jednostki oświatowe i gminne 
instytucje kultury 

3,96 

5. grunty zarządzane nieodpłatnie  przez Rady Sołeckie    14,34 
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6. grunty zarządzane przez gminną jednostkę – Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) oraz Zakład Usług Komunalnych 
(ZUK) 

28,0 

7. Grunty nieodpłatnie zarządzane przez parafie 2,60 

8. Kompleks basenu kąpielowego 0,85 

A.  

       5. Dochody uzyskane z tyt. wykonywania prawa  
           własności 

Kwota  (w zł.)                                                                                                           458.270,35 
w tym: 

1. sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków jednorodzinnych            48 957,72 
2. sprzedaż gruntów                                                                                               129 984,92 
3. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste                                                         19 933,24 
4. dzierżawa gruntów                                                                                             228 959,49 
5. dzierżawa/najem budynków                                                                                 97.467,53 
 
 
 

      6.  Zmiany w stanie mienia komunalnego (grunty) 

1. Zbycie gruntów – powierzchnia ogółem                                                               1,1021 ha  
    w tym: 

a)   zbycie działek rolnych na poprawę nieruchomości przyległych (4)                     0,7845 
b) sprzedaż gruntów pod zbywanymi lokalami                                                        0,0493 
c) sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych (3)                                         0,1987 
d)  sprzedaż udziału w działce zabudowanej (1)                                                       0,0696 

2. Sprzedaż nieruchomości lokalowych/budynkowych  (ilość): 

2.1. lokale mieszkalne                                                                                                        9 
3. Nabycie nieruchomości – powierzchnia ogółem                                                    0,0602 
a) darowizna od Skarbu Państwa (2)                                                                         0,0602 

 

V. INFORMACJA O STANIE OŚWIATY 

        1. Ogólna charakterystyka oświaty w gminie 

    Ze względu na pandemię COVID -19 rok szkolny 2019/2020 różnił się znacznie od 

poprzednich. W dniach 12-13.03.2020 r. w placówkach odbywały się tylko zajęcia opiekuńcze, 

następnie zawieszono pracę placówek na okres 14-24.03.2020 r. i od 25 marca do końca roku 

szkolnego 2019/2020. Jednostki systemu oświaty realizowały zadania w wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. Następnie od dnia 26.10.2020 r. uczniowie z klas IV-VIII 

realizowali zajęcia w trybie zdalnym, a od dnia 09.11.2020 r. już wszyscy uczniowie szkół 

podstawowych uczyli się w trybie zdalnym. 
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    Konieczność zastosowania metod kształcenia na odległość była dla wszystkich niełatwą 

zmianą. Niemniej, mimo tych trudnych doświadczeń, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele stanęli 

na wysokości zadania. Wszyscy uczyli się nowych form i metod pracy oraz wzajemnego 

współdziałania. Zarówno kadra pedagogiczna, uczniowie, a także rodzice włożyli ogrom wysiłku, 

aby w tak trudnym czasie, nauka stała na możliwie najwyższym poziomie, a warunki do 

poszerzania wiedzy były jak najlepsze. W 2020 r. ze względu na trwającą pandemię nie 

organizowano bezpłatnych wyjazdów dla uczniów na wakacje. 

    Na terenie Gminy Międzylesie w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowały 3 placówki 

oświatowe: 

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, ul. B. Chrobrego 2, 57-530 Międzylesie 

– oddział przedszkolny, szkoła podstawowa. 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie, ul. Kolejowa 10, 57-

522 Domaszków – przedszkole, szkoła podstawowa. 

3. Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu, ul. Wojska Polskiego 25, 57-530 Międzylesie. 

 

        2. Organizacja obwodów szkolnych i baza oświatowa 
 

    Organizację obwodów szkolnych regulują prze[pisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe. Zgodnie z art. 210 ust. 1 i 2, ust. 4 i 5 ustawy na terenie gminy funkcjonują: 

• dwa obwody przedszkolne (Międzylesie, Domaszków) 

• dwa obwody szkół podstawowych (Międzylesie, Domaszków). 

•  

 Do obwodów szkolnych należą: 

1. Szkoła Podstawowa w Międzylesiu: Międzylesie, Boboszów, Smreczyna, Kamieńczyk,  

    Jodłów, Potoczek, Pisary, Dolnik, Szklarnia, Nagodzice, Lesica, Niemojów, Goworów,  

    Michałowice, Gajnik, Roztoki – (16 miejscowości), 

2. Szkoła Podstawowa w Domaszkowie: Domaszków, Nowa Wieś, Jaworek, Różanka,  

     Długopole Górne, Gniewoszów – (6 miejscowości), 

Placówki oświatowe zlokalizowane są w 5 budynkach, z czego: 

a) Szkoła Podstawowa w Międzylesiu – 1 budynek 

b) Szkoła Podstawowa w Domaszkowie – 2 budynki 

c) Przedszkole w Międzylesiu – 1 budynek 

d) Przedszkole w Domaszkowie – 1 budynek. 
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        3. Dane liczbowe dot. placówek oświatowych oraz  

            wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 
Tab. 20 Liczba dzieci i oddziałów w placówkach przedszkolnych w latach 2018/2019- 2019/2020 

PLACÓWKA OŚWIATOWA LICZBA 

DZIECI 

2018/2019 

LICZBA 

ODDZIAŁÓW 

2018/2019 

LICZBA 

DZIECI 

2019/2020 

LICZBA ODDZIAŁÓW 

2019/2020 

Samorządowe Przedszkole w 

Międzylesiu 
109 5 109 5 

Samorządowe Przedszkole w 

Domaszkowie 
92 4 94 4 

RAZEM 201 9 203 9 

 

Tab.  21 Liczba uczniów  szkołach w latach 2018/2019- 2019/2020 

ROK 

SZKOLNY 

LICZBA UCZNIÓW 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Międzylesiu 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Domaszkowie 
RAZEM 

2018/2019 404 189 593 

2019/2020 354 180 534 

 

Tab. 22 Liczba oddziałów w poszczególnych placówkach w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 

ROK 

SZKOLNY 

LICZBA ODDZIAŁÓW 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w Międzylesiu 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w 

Domaszkowie 
RAZEM 

2018/2019 22 12 34 

2019/2020 19 12 31 

 

Tab. 23 Średni wynik egzaminu ósmoklasisty 2020 r. w  % 

WYSZCZEGÓLNIENIE JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK 

ANGIELSKI 

JĘZYK NIEMIECKI 

Województwo dolnośląskie 58,8 44,5 55,0 44,0 

Powiat kłodzki 57,3 40,1 48,7 34,9 

Gmina Międzylesie 49,0 34,2 45,8 44,6 

Międzylesie 49,9 33,2 36,8 68,5 

Domaszków 57,3 35,0 53,2 28,5 
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 4. Etaty nauczycieli z podziałem na stopnie awansu  

     zawodowego 

4.1. Struktura zatrudnienia 

 

Tab. 24 Zatrudnienie w placówkach oświatowych w roku 2019/2020 

 

             Wyszczególnienie 

 

Zatrudnienie 

                               W tym 

       nauczyciele            pozostali 

etaty  osoby etaty osoby etaty osoby 

Samorządowa Szkoła Podstawowa 

w Międzylesiu 
 47,36 49 33,86 35 

13,5 
 

14 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie 
 42 42 27,13 27 14,87 15 

Samorządowe Przedszkole  

w Międzylesiu 
 16,67 19   7,67   9   9   1 

Ogółem 106,03 110 67,75 71 347,37 39 

 

4.2. Dane dot. awansu zawodowego nauczycieli w placówkach 
oświatowych 

 

Wykres  4  Struktura zatrudnienia w roku szkolnym 2019/2020 nauczycieli według poziomów  
                  wykształcenia 

 

 

 

 

2%

12%

34%

52%

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany
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Tab. 25 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2019/2020 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO  (w osobach) 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

2020 % ogółu 2020 % ogółu 2020 % ogółu 2020 % ogółu 2020 

Samorządowa Szkoła 
Podstawowa w 

Międzylesiu 

0 0 2 5,71 9  25,72 24 68,57 35 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. 
Przyjaciół Dzieci  
w Domaszkowie 

 

1 

 

3,57 

 

7 

 

25 

 

 

9 

 

 

32,14 

 

 

11 

 

39 

 

28 

Samorządowe 
Przedszkole  

w Międzylesiu 

0 0 1 11,1 5 55,6 3 33,3 9 

 

5. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli 

Tab. 26 Ilość dzieci objętych obowiązkiem dowożenia w poszczególnych szkołach  

Rok szkolny 
SZKOŁA PODSTAWOWA  (I GIMNAZJUM -TYLKO 2018/2019)  

Międzylesie Domaszków RAZEM 

2019/2020 114 42 156 

2018/2019 164 47 211 

 

 

Tab. 27 Dzieci objętych obowiązkiem dowożenia w przedszkolach 

Rok szkolny 
PRZEDSZKOLA 

Międzylesie Domaszków RAZEM w gminie 

2019/2020 15 4 19 

2018/2019 15 3 18 

 

    Dzieci i młodzież niepełnosprawna lub z upośledzeniem umysłowym, posiadający orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną 

mają zapewniany bezpłatny dowóz na podstawie zawartych umów z rodzicami (5 uczniów) lub 

dowóz transportem gminnym (12 uczniów) do: 

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu   

  Zdroju, 

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Polanicy Zdroju, 

- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Pławnicy. 
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   Gmina Międzylesie wypłaciła w roku szkolnym 2019/2020 łącznie kwotę 8 733,27 zł. rodzicom 

dzieci niepełnosprawnych z tyt. zawartych umów na zwrot kosztów przejazdu do placówek 

oświatowych. 

 

Tab. 28 Dowóz dzieci transportem gminnym w roku szkolnym 2019/2020 

WYSZCZEGÓLNIENIE ŚRODEK TRANSPORTU  

RAZEM FORD TRANSIT 

DKL 22037 

OPEL VIVARO 

DKL 12015 

średni dzienny przebieg 77 km 117 km 194 km 

roczny przebieg 15 448 km 23 254 km 38 702 km 

 

      Średni dzienny przebieg kilometrów transportem gminnym dotyczący dowozu dzieci z terenu 

Gminy Międzylesie wynosił ok. 194 km i jest mniejszy niż w roku poprzednim, co wiąże się przede 

wszystkich z zawieszeniem dowozu uczniów do placówek oświatowych od 15 marca 2020 r. ze 

względu na epidemię COVID-19. Całkowity koszt dowozów w rozdziale 80113 w roku szkolnym 

2019/2020 wyniósł 463 129,15 zł i jest mniejszy niż w ubiegłym roku o 214 388,01 zł. Na znaczny 

spadek kosztów dowozu uczniów mimo wzrostu cen biletów PKS ma wpływ mniejsza ilość 

zakupionych biletów, dodatkowa usługa transportowa prywatnego przewoźnika, nauczanie 

zdalne oraz spadek cen paliw.  

 

Tab. 29 Dowóz dzieci transportem PKS w roku szkolnym 2019/2020 

WYSZCZEGÓLNIENIE RAZEM 

Ilość zakupionych biletów 354 szt. 

roczny koszt biletów 122 559,80 zł 

średni koszt 1 biletu miesięcznego 346,22 zł 

 

Dzieci objęte obowiązkiem dowozu, a korzystające z transportu w ramach biletów 

miesięcznych PKS dojeżdżały z następujących miejscowości: Boboszów, Smreczyna, Gajnik, 

Michałowice, Goworów. Liczba zakupionych w roku szkolnym 2019/2020 biletów miesięcznych 

zmniejszyła się o 666 szt. w porównaniu do roku szkolnego 2018/2019. W roku szkolnym 

2019/2020 Gmina Międzylesie kontynuowała współpracę z prywatnym przewoźnikiem, który 

zapewnił dowóz uczniom z Roztok do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu oraz 

dowóz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie. Koszt usługi 

przewozu uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wyniósł 67 528,60 zł.  
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         6. Wydatki na zadania oświatowe subwencjonowane  

             i niesubwencjonowane 

Tab. 30  Wydatki na finansowanie subwencjonowanych zadań oświatowych w latach  2019/2020 -  

               

ŹRÓDŁO ZAKRES 2019/2020 

Wydatki 

80101 – szkoły podstawowe 6 440 442 

80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 632 

80110 – gimnazja 0 

80103 – oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

0 

RAZEM 6 456 074 

 

 

Tab. 31 Wydatki na finansowanie niesubwencjonowanych zadań oświatowych 2019/2020 

ŹRÓDŁO ZAKRES 2019/2020 

 

Wydatki 

85401 – świetlice szkolne 354 688 

80148 – stołówki szkolne 491 749  

80113 – dowożenie uczniów do szkół 463 129 

80104 - przedszkola 1 649 761 

RAZEM 2 959 327 

 

 

Tab. 32 Subwencja oświatowa w stosunku do zadań subwencjonowanych i niesubwencjonowanych  
             2019/2020 

ZAKRES 2019/2020 

Subwencja oświatowa 5 599 052 

Zadania subwencjonowane 6 456 074 

Zadania niesubwencjonowane 3 025 338 

RAZEM ZADANIA 9 481 412 
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Tab. 33 Koszty utrzymania placówek przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 

WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE 2019/2020 

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
Międzylesie 0 

Domaszków 0 

80104  przedszkola 
Domaszków 536 940 zł 

Międzylesie 1 095 725 zł 

RAZEM 1 632 665 zł 

       

       7.  Projekty  realizowane w szkołach 

7.1.  Program „Umiem pływać” 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Międzylesie podpisała dwa porozumienia z Dolnośląską 

Federacją Sportu w sprawie organizacji bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci z terenu gminy 

w ramach programu „Umiem pływać”.  W okresie wrzesień-grudzień 2019 r. w programie udział 

wzięło 30 uczniów szkół podstawowych klas I-III z Międzylesia i Domaszkowa, przeprowadzono 

dziesięć zajęć z instruktorami na Krytej Pływalni w Kłodzku. W okresie styczeń-  czerwiec 2020 

r. w programie miało udział wziąć także 30 uczniów szkół podstawowych klas I-III z Międzylesia i 

Domaszkowa, niestety ze względu na epidemię COVVID-19 udało się przeprowadzić tylko jedne 

zajęcia. Realizacja pozostałych dziewięciu została przełożona na rok szkolny 2020/2021. 

 

7.2. Projekt pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” 

  Gmina Międzylesie zrealizowała grant sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiono 23 laptopy wraz  

z oprogramowaniem dla uczniów i  nauczycieli nieposiadających komputerów, umożliwiające 

naukę zdalną. Wartość grantu - 59 999,41 zł, wartość dofinansowania - 59 999,41 zł. 

Samorządowa Szkoła Podstawowa otrzymała 15 laptopów, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie otrzymał 8 laptopów. 

    Gmina Międzylesie zrealizowała jeszcze jeden grant również finansowany w ramach projektu 

pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono 19 laptopów wraz z 

oprogramowaniem oraz myszki bezprzewodowe dla uczniów w tym uczniów z rodzin 

wielodzietnych i nauczycieli nieposiadających komputerów umożliwiających naukę zdalną. 

Wartość grantu – 54 993,03 zł, wartość dofinansowania – 54 993,03 zł.  

    Samorządowa Szkoła Podstawowa otrzymała 13 laptopów, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 

Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie otrzymał 6 laptopów. 
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Zakupiony w ramach ww. projektów sprzęt został wypożyczony przez dyrektorów placówek 

uczniom i nauczycielom nieodpłatnie na czas zdalnej nauki. 

 

7.3. Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Międzylesie  
        

     Rada Miejska w Międzylesiu Uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. powołała 

Młodzieżową Radę Miasta i Gminy Międzylesie, w załączniku do uchwały określono Statut 

Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie w którym określono zasady działania, cele  

i zadania oraz tryb wyboru jej członków. Następnie w roku 2018 na mocy Uchwały Nr 

XXXVII/202/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. dokonano zmian w powoływaniu Rady na skutek 

reformy oświaty, w czasie której wygaszono funkcjonowanie gimnazjów.  

    Aktualnie Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży uczącej się w szkołach 

podstawowych na terenie Gminy Międzylesie, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, wybierana jest 

na 1-roczną kadencję. Dyrektorzy placówek do spraw związanych z działaniem Młodzieżowej 

Rady wyznaczyli koordynatorów: w Samorządowej Szkole Podstawowej  

w Międzylesiu funkcję tą pełni Pani Gabriela Neter, natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Domaszkowie Pan Sebastian Kopeć. Opiekunem Młodzieżowej Rady z ramienia Urzędu jest 

Pani Aleksandra Nalborczyk. W skład prezydium Młodzieżowej Rady w roku szkolnym 2019-2020 

weszli: przewodniczący Filip Balcer, wiceprzewodniczący: Justyna Antoszczyszyn i Bożydar 

Dulik, sekretarz Klara Bzowy. 

   W roku szkolnym 2019/2020 Młodzieżowa Rada MiG Międzylesie obradowała tylko na dwóch 

sesjach, w trakcie których podjęto 6 uchwał. Dalsze działanie rady zostało zawieszone z uwagi 

na zamknięcie szkół wywołane pandemią Covid-19. Kadencja Rady wygasła wraz  

z zakończeniem roku szkolnego.  

 

VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK I STRATEGII 

1. Strategie rozwoju lokalnego 

       W ramach programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim” zatwierdzono uchwałą 

Rady Miejskiej w Międzylesiu Sołeckie Strategie Rozwoju wsi: Długopole Górne, Dolnik, 

Domaszków, Goworów, Jaworek, Nowa Wieś, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna, 

Szklarnia, Pisary i Międzylesie.  

        Program „Odnowy Wsi” w swych założeniach obejmuje działania w sferze materialnej, 

gospodarczej, jak również związanej z kultywowanie lub tworzeniem nowych tradycji wsi.  

Realizacja programu opiera się na trzech niezmiennych zasadach, tj.: 

1/ oddolności – zaangażowanie i odpowiedzialność społeczności lokalnej 

2/ pomocniczości – partnerstwo sołectwa z gminą 

3/ współdziałania czynników rozwoju lokalnego – mieszkańcy pełnią funkcję przywódczą,  

   realizują opracowaną przez siebie  i zaakceptowaną przez siebie strategię rozwoju,  

   posiadając wsparcie ze strony gminy.         
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     Program Odnowy Wsi przewiduje wykorzystanie istniejącego potencjału wewnętrznego miesz-

kańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości dla poprawy jakości życia 

na wsi. Osiągnięcia programu i przyjętych strategii wskazują, iż przy niewielkiej pomocy finanso-

wej ze strony gminy, sołectwa wypracowują konkretne rezultaty  w postaci licznych projektów, 

które np.  poprawiły w znacznym stopniu estetykę wsi. Mieszkańcy zyskali przekonanie, że rozwój 

ich miejscowości zależy wyłącznie od nich, że ich wieś może być atrakcyjnym miejscem do życia. 

     Uzyskanie realnych efektów przez sołectwo uwarunkowane jest przede wszystkim  

zaangażowaniem i współpracą samorządowych władz publicznych, obejmujących obszar wsi.  

Odnowa wsi to proces wieloletni, efekty zauważalne są na ogół w dłuższym okresie czasu.  

Uruchomienie regionalnego programu odnowy wsi w województwie dolnośląskim dało  szansę  

zmierzenia się z nowymi warunkami i zagrożeniami, przed jakimi znalazła się współczesna wieś. 

Program pozwala na wykształcenie nowej koncepcji wsi, tj.  rozwój pozarolniczej aktywności 

mieszkańców terenów wiejskich oraz wykorzystanie nowych funkcji dla tych terenów - poprawa 

ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych i ochrona dziedzictwa kulturowego. 

 

         2. Studium uwarunkowań i kierunków 

             zagospodarowania przestrzennego 

 
     Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr IX/35/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie stała się podstawą do 

uruchomienia procedury opracowania i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie.  Procedura ta opiera się ponadto 

na aktach prawa powszechnie obowiązującego (ustawa i rozporządzenia). 

      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy      

zostało opracowane, a następnie zatwierdzone uchwałą Nr XLV/241/2018 Rady Miejskiej  

w Międzylesiu z dnia 28 sierpnia 2018 r.  

     Fakt złożenia przez osoby zainteresowane dużej ilości wniosków dot. zmian  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Międzylesie predysponował do podjęcia działań w tym kierunku. Konieczność zmian studium 

wynika także z przepisów odrębnych oraz dokumentów nadrzędnych dotyczących głównie 

granic udokumentowanych złóż, obszarów ochrony przyrodniczej,  w szczególności 

obszarów Natura 2000 oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

     Nowo opracowany dokument posiada uaktualnione dane na temat uwarunkowań i kierun-

ków rozwoju poszczególnych funkcji miasta i gminy Międzylesie. Uwzględnia wszystkie ele-

menty zagospodarowania przestrzennego obszaru wg takich działów, jak: rolnictwo, leśnic-

two, przemysł, turystyka i rekreacja, mieszkalnictwo, usługi, infrastruktura techniczna i komu-

nikacja. Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego zostały 

mocno wyeksponowane. Ustalono generalne zasady przebudowy układu przestrzenno-funk-

cjonalnego. 
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    W 2019 r., na wniosek osób zainteresowanych, Rada Miejska podjęła uchwałę dot.  

przystąpienia do zmiany studium dla miejscowości Gniewoszów i Roztoki. 

 

 

         3. Miejscowy plan zagospodarowania  
             przestrzennego 
 
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony został uchwałą  

Nr XXVIII/183/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 31 maja 2005 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie. Od czasu jego uchwalenia, 

w miarę zgłaszanych wniosków, miały miejsce liczne zmiany planu dla poszczególnych 

terenów/działek: 

- w 2010 r. w obrębach: Smreczyna, Gajnik, Kamieńczyk, 

- w 2011 r. miasto Międzylesie,  

- w 2013 r. obręb Długopole Górne 

    Następnie, w miarę napływu kolejnych wniosków ustalono, iż będą dokonywane kolejne 

aktualizacje w planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym podjęto uchwały  

w sprawie miejscowych planów dla obrębów: 

-  Boboszów, Długopole Górne, Różanka, Smreczyna - 2018 r. 

-  miasto Międzylesie – 2019 r. 

-  Dolnik, Jodłów, miasto Międzylesie, Domaszków, Gajnik, Jaworek, – w 2020 r.  

     W 2020 r. ponadto podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu  

w miejscowościach: Dolnik, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, Kamieńczyk, Smreczyna. Stopień 

pokrycia gminy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 100%. 

            4. Gminny program rewitalizacji 

     Podstawę prawną przystąpienia do opracowania Programu stanowi uchwała  

Nr XXII/109/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 października 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do  sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020. 

Gminny Program Rewitalizacji opracowano w oparciu o wytyczne programowe IŻ RPO WD 

określające zasady przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 

2014 – 2020, opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

    W ramach Programu odstąpiono od ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy 

Rewitalizacji z uwagi na przedmiot wybranych przedsięwzięć i specyfikę planowanych działań. 

     W Programie określono obszar wsparcia i wskazano przedsięwzięcia  spójne z ideą integral-

ności i kompleksowości, uwzględniane są też sfery: społeczna (eliminowanie negatywnych zja-

wisk społecznych), gospodarcza (realizowanie projektów na rzecz przedsiębiorczości i tworzenia 

nowych miejsc pracy) oraz infrastrukturalno - przestrzenna   (działania  na   rzecz odnowy   tech-

nicznej, architektonicznej i wizualnej miasta). Dla uzyskania założonych efektów uznano za ko-

nieczne koordynację i oddziaływanie wielu różnych projektów rewitalizacyjnych, które należy pro-

wadzić równolegle. W tym celu przeprowadzono kompleksowe konsultacje społeczne i eksperc-

kie treści dokumentu.  
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Konsultacje objęły także uzyskanie przez Urząd Miasta i Gminy Międzylesie opinii o zgodności i 

celowości GPR od wybranych instytucji publicznych. W konsultacjach uczestniczyły m. in. takie 

podmioty, jak: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Wojewódzki Woje-

wództwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we  

Wrocławiu, Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

we Wrocławiu, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, Wojewódzki 

Sztab Wojskowego we Wrocławiu i inne, a także Gminna Komisja Urbanistyczna przy Urzędzie 

Miasta i Gminy Międzylesie. Wszystkie zebrane uwagi zostały uwzględnione w końcowej treści 

Programu. 

     Głównym elementem w procesie przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie 

na lata 2016 - 2020 było wyznaczenie tzw. obszaru zagrożonego oraz obszaru objętego 

wsparciem (obszaru rewitalizowanego). Obszar wsparcia to obszar gminy znajdujący się w 

„stanie kryzysowym” z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, jak: bezrobocie, 

ubóstwo, przestępczość, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Zgodnie z ustawą o 

rewitalizacji można wyznaczyć ten obszar jako zdegradowany w przypadku występowania na nim 

dodatkowo,  co najmniej jednego  z negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych – niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych  

      przedsiębiorstw lub 

2)  środowiskowych – tj. przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów    

      stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia   

      w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 

      podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

      zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru  

      lub niskiej jakości terenów publicznych, lub 

4)  technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,  

      w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych  

       umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności  

       w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska”. 

    Program Rewitalizacji może być aktualizowany w każdym czasie na wniosek Burmistrza, 

Komitetu Rewitalizacji, Zespołu Monitorującego, partnerstwa na rzecz realizacji projektów 

rewitalizacyjnych, przedstawicieli interesariuszy, a szczególnie mieszkańców obszaru 

rewitalizowanego. Na przestrzeni ostatnich czterech lat Program nie uległ zmianie. 

 

 

5. Program gospodarowania mieszkaniowym 

    zasobem gminy 
 

    Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Międzylesie na lata 

2017-2021 przyjęty został uchwałą Nr XXVI/141/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia  

28 marca 2017 r. Program zawiera takie elementy, jak: 
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1) Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

gminy Międzylesie z podziałem na lata 2017-2021 

     Na koniec  roku  2020  zasób mieszkaniowy gminy Międzylesie wynosił 155 lokali mieszkal-

nych, o łącznej powierzchni 7706,81 m2   oraz 1 lokal socjalny o powierzchni 26,39 m².  

53 lokale o łącznej pow. 2 820,64 m2 usytuowane są 20 budynkach w 100% stanowiących wła-

sność gminy. Natomiast 102 lokale o pow. 4 886,17 m2 - w 52 budynkach  Wspólnot Mieszka-

niowych z udziałem gminy. Przeważająca większość budynków komunalnych wybudowana zo-

stała przed 1945 rokiem, a znaczna ich część pochodzi z  XIX w., i jest objęta ochroną konser-

watora zabytków.  Budynki wymagają remontów w różnym zakresie, ponieważ są w  dużym 

stopniu wyeksploatowane. 

        Polityka mieszkaniowa gminy Międzylesie w latach 2017-2022 zakłada poprawę stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego w oparciu o nakłady finansowe własne, zewnętrzne - 

pozyskane m.in. w ramach działań związanych z rewitalizacją z Programów Operacyjnych Unii 

Europejskiej. 

 

2) Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata 

      

   Gmina Międzylesie posiada ograniczone zasoby mieszkaniowe, a dodatkowo stan techniczny 

lokali i budynków komunalnych jest zły. Liczba osób oczekujących na przydział lokalu 

mieszkalnego jest duża i od  kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Niżej zamieszczona 

tabela przedstawia prognozę liczby osób oczekujących na lokal mieszkalny i liczby przydziałów 

według założeń uchwały. 
 

Tab. 34 Prognoza danych dot. przydziału lokali mieszkalnych 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba osób oczekujących na przydział 51 41 42 42 44 33 24 24 20 

Liczba osób, które otrzymają lokal 3 0 4 4 3 3 3 3 3 

 

 Analiza potrzeb remontowych wskazana w uchwale przeprowadzona została w oparciu o: 

      -    zestawienie niezrealizowanych potrzeb remontowych z ubiegłych lat,  

      - wyniki przeglądów budynków, instalacji elektrycznej, odgromowej, elementów  

         konstrukcyjnych obiektów, urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacyjnych, 

      - plany remontowe wspólnot mieszkaniowych, w których gmina jest jednym ze  

          współwłaścicieli,  

      -  badania dokonane w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy  

         Międzylesie na lata 2016-2020,  

     -     potrzeby zgłaszane przez lokatorów. 

 Wysokość i kolejność wydatkowanych środków finansowych na remonty i techniczne 

utrzymanie lokali uzależniona jest od uchwał wspólnot mieszkaniowych, pozostających pod 

zewnętrznym zarządem, gdzie gmina jest tylko jednym ze współwłaścicieli. 

 

 

 



40 

 

3) Sprzedaż lokali mieszkalnych 

  

   Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców reguluje odrębna uchwała.  

W wyniku zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców zmniejsza się zasób lokali  

gminnych. Założenia uchwały dot. zbywania lokali to średnio 5 lokali w skali roku. 

W roku 2019 sprzedano 3 lokale mieszkalne, a w 2020 – 9 lokali mieszkalnych. 

 

 

4) Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu 

 

    W gminie obowiązują 2 stawki czynszu  dot. lokali mieszkalnych i socjalnych. 

Zgodnie z uchwałą stawki  czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz so-

cjalnego określa Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie raz w roku w drodze zarządzenia. 

Stawka za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego jest stawką maksymalną, ale  

w  zależności od położenia lokali na terenie gminy, usytuowania w budynku, wyposażenia w urzą-

dzenia stosuje się zniżki stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne. Czynniki te  nie mają 

zastosowania do lokali socjalnych. 

Obowiązująca stawka czynszu w roku 2019 i 2020: 

a) lokale mieszkalne – 3,20 zł/m² 

b) lokale socjalne- 1,00 zł./m² 

     Stawki te zostały wprowadzone zarządzeniem  Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy 

Międzylesie z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali miesz-

kalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Międzylesie. 

W 2020 r. nie były one zmieniane. 

 

 

5) Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszka-

niowego zasobu mieszkaniowego gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie za-

rządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach 

 

    Komunalny zasób mieszkaniowy zarządzany jest przez zakład budżetowy gminy, tj.: Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu. Zakład sprawuje zarząd nad lokalami 

położonymi w budynkach stanowiących w 100% własność gminy. Natomiast stały nadzór w za-

kresie gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Mię-

dzylesie. 

    Głównym celem prowadzonej polityki mieszkaniowej gminy są działania w kierunku: 

- najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy, 

- stosowania urealnionych opłat czynszowych za lokale mieszkalne oraz kosztów zarządu gmin-

nym zasobem mieszkaniowym, 

- racjonalnym gospodarowaniu środkami z budżetu gminy przeznaczonymi na utrzymanie  

zasobu mieszkaniowego, 

- poprawie stanu technicznego lokali mieszkalnych i budynków, stanowiących własność gminy. 
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6) Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 

 

     Koszty utrzymania i zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym pokrywane są  

z wpływów z czynszów oraz dotacji z budżetu gminy 

 

 Tab. 35 Prognoza wysokości wydatków w latach 2018-2021 (w zł.) 

 

Rodzaj lokalu Rodzaj wydatku 2018 2019 2020 2021 

Lokale miesz-

kalne i socjalne 

Koszty bieżącej eksploatacji 113 843 111 502 109 728 108 532 

Koszty remontów i modernizacji 250 319 245 172 241 272 238 641 

Koszty zarządu nieruchomo-

ściami wspólnymi, w których 

Gmina jest jednym ze współwła-

ścicieli 

93 694 91 768 90 308 89 323 

 

Tab. 36 Wydatki zrealizowane w roku 2020 (w zł.)    

Koszty bieżącej eksploatacji                          

181 447,00 

Koszty remontów i modernizacji                          

195 076,00 

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, w których Gmina jest jednym ze 

współwłaścicieli 

                         

140 409,00 

 

    Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu w terminie do  

15 listopada każdego roku przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie w formie planu 

na rok przyszły  planowane wydatki na utrzymanie i zarządzanie gminnym zasobem mieszkanio-

wym, z wyszczególnieniem planowanych kosztów bieżącej eksploatacji, remontów i modernizacji 

oraz zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli. 

 

    6.   Plan wykorzystania zasobu nieruchomości  

           gminnych 
        

     Gospodarowanie komunalnym zasobem nieruchomości reguluje ustawa z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w szczególności określa ona zakres 

gospodarowania mieniem komunalnym, czynności dotyczące nabywania lub zbywania 

poszczególnych praw wchodzących w skład mienia komunalnego oraz eksploatacji 

nieruchomości, a także czynności ewidencyjne i planistyczne.  Gmina samodzielnie decyduje  

o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów 

zawartych w dodatkowych przepisach prawnych. Natomiast zasady gospodarowania mieniem,  

w tym również przeznaczenie poszczególnych składników majątku komunalnego określa Rada 

Miejska. Kompetencje do działań zmierzających dla realizacji danego celu posiada Burmistrz. 

Działanie te mogą mieć charakter czynności cywilnych lub aktów administracyjnych. 

Obowiązujące dokumenty dot. gospodarowaniem zasobami w gminie Międzylesie to: 
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• uchwała nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r.  

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 

Międzylesie. 

• zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia  

2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały 

nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r.  

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 

Międzylesie, zmienione zarządzeniem nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

z dnia 27 marca 2017 r. 

• zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 28 marca  

2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości na 

cele rolne stanowiących własność gminy Międzylesie. 

• zarządzenie Nr 201/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 28 sierpnia 2015 

r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości na cele 

nierolnicze, zmienione zarządzeniem nr 243/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

z dnia 9 listopada 2016 r. 

• uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie 

określenia zasad zbywania, wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych  

i garaży stanowiących własność gminy Międzylesie. 

• zarządzenie nr 123/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 01 czerwca  

2011 r. w sprawie szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały  

nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie określenia 

zasad zbywania, wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych  

i garaży stanowiących własność gminy Międzylesie. 

• zarządzenie nr 124/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 01.06.2011 r.  

w sprawie ustalenia stawek wyjściowych czynszu za dzierżawę lub najem lokali 

użytkowych oraz gruntów pod zabudowę garażową, objęte przetargiem, stanowiące 

własność gminy Międzylesie. 

• uchwała nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r.  

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych 

stanowiące gminny zasób nieruchomości. 

• uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 stycznia 2019 r.  

w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

stanowiących własność Gminy Międzylesie w prawo własności tych gruntów i wysokości 

stawek procentowych tych bonifikat. 
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  7. Program opieki nad zabytkami 
 

    Gmina jest w posiadaniu Gminnej Ewidencji Zabytków. Podstawą do zapewnienia właściwego 

utrzymania obiektów zabytkowych w gminie  jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków jest 

prowadzona etapami. Środki na ten cel  są przeznaczane  w budżecie każdego roku.  

W 2020 r. była to kwota 3000 zł. 

    W 2019 r., na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpoczęto realizację zadania 

polegającego na zabezpieczeniu zabytkowego gołębnika w Różance przed dalszą destrukcją. 

Etap ten zakończono. Kolejny etap to odbudowa i przywrócenie do stanu pierwotnego. Złożono 

wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie wykonania II etapu 

prac na kwotę 107 023 zł. (100% dofinansowanie). Dofinansowania nie otrzymano. Wobec 

powyższego w 2020 r. podjęto działania dot. wydzielenia części działki, na której posadowiony 

jest zabytkowy gołębnik. Po zakończeniu tych działań będą prowadzone dalsze starania o 

uzyskanie środków z zewnątrz na jego remont.    

 

  8. Infrastruktura komunalna 

8. 1. Gospodarka komunalna 

 

     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu, w ramach zadań 

statutowych realizuje zadania w zakresie gospodarki komunalnej, w tym: 

-  gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, oddanymi w trwały zarząd lub    

   administrowanie w zakresie zarządu, eksploatacji i remontów, 

-  zaopatrzenie w wodę w zakresie eksploatacji i konserwacji ujęć wody, wodociągów wraz  

   z przynależną infrastrukturą techniczną będącą własnością gminy Międzylesie, 

-  usuwanie nieczystości płynnych w zakresie ich wywozu, eksploatacji i utrzymania  

   komunalnych oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz obsługi i prowadzenia 

   szaletu miejskiego, 

-  eksploatacja i konserwacja oświetlenia dróg i placów,  

-  utrzymanie terenów zieleni oraz usługi w zakresie gospodarki komunalnej  

   i mieszkaniowej. 

    Tabela zamieszczona poniżej przedstawia ogólne dane finansowe Zakładu, w tym stan 

środków obrotowych na początek roku, przychody, inne wpływ oraz poniesione koszty. 
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Tab. 37 Przychody i rozchody zakładu budżetowego w 2020 r. 

 

 
Nazwa 

Stan 
środków 

na 
początek 

roku 

Przychody na 
31.12.2020 

w tym: 
dotacja: 

Koszty na 
31.12.2020 

w tym 
wynagrodzeni

a  
i pochodne 

Wpłata 
do 

budżetu 

Stan 
środków  
na koniec  
okresu 
sprawozd
awczego  

Zakłady 
budżetowe 

Ogółem 97 688,70 2 905 764,40 

388 731,66 
( netto)  

 415 881,00 
(brutto) 

2 948 338,70 1 287 190,16 0,00 55 114,40 

w tym: 

Zakład 
Gospod

arki 
Komunal

nej i 
Mieszka
niowej w 
Międzyle

siu 

97 688,70 2 905 764,40 

388 731,66 
( netto)   

415 881,00 
(brutto) 

2 948 338,70  1 287 190,16 0,00 55 114,40 

 

    Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 97 688,70 zł. Przychody stanowiły kwotę 

2 905 764,40 zł, w tym: dotacja 388 731,66 zł (netto) na gospodarowanie gminnym zasobem 

mieszkaniowym, gospodarowanie zasobami niemieszkalnymi – świetlice wiejskie, oczyszczanie 

ścieków, wpływy z usług 1 781 245,23 zł, pozostałe wpływy 735 787,51 zł. Poniesiono koszty 

związane z działalnością zakładu w wysokości 2 948 338,70 zł w, tym: wynagrodzenia 

pracowników wraz z pochodnymi 1 287 190,16 zł; pozostałe koszty w wysokości 1 661 148,54 zł 

obejmują m.in.: zakup materiałów budowlanych, paliw, części zamiennych, energii, gazu, usług 

remontowych, telefonicznych, transportowych, projektowych, pocztowych, bankowych, 

prenumeratę czasopism, szkolenia. 

      Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 55 114,40 zł. 

 

 

8. 2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

    Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., której właścicielem  jest w 100% gmina realizuje      

zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Działalność Spółki obejmuje  

odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Międzylesie, prowadzenie 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utrzymanie chodników  

i placów w mieście, zarządzanie zamkniętym wysypiskiem komunalnym i nadzór nad jego 

rekultywacją. Stan zaawansowania prac rekultywacyjnych w 2019 r. wyniósł 95%.. Natomiast 30 

listopada 2020 r. całkowicie zakończono prace rekultywacyjne na wysypisku odpadów innych niż 

niebezpieczne w Międzylesiu 

      Gospodarka odpadami w 2020 r. charakteryzowała się znacznym wzrostem ilości 

odbieranych odpadów selektywnych, natomiast ilość odpadów zmieszanych pozostała na 

niezmienionym poziomie. Z uwagi na wzrost kosztów realizowania zadań w zakresie gospodarki 
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odpadami w 2020 r. zostały wprowadzone nowe stawki  opłat za odbiór odpadów, i utylizacje 

odpadów do wys. 28 zł mies./os.  

   Inwestycja zrealizowane w 2020 r. przez Zakład Usług Komunalnych to zakup 

specjalistycznego auta – śmieciarki (w leasingu). Innych inwestycji nie realizowano z uwagi na 

trudną sytuację finansową. Stan finansów Zakładu przedstawia poniższa tabela 

Tab. 38 Główne wielkości bezwzględne charakteryzujące jednostkę (w  zł.) lata 2019-2020 

    
    Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

     01.01.2019 
     31.12.2019 

   01.01.2020 
   31.12.2020 

Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i usług  1.935 708,48 2 315 043,77 

Koszty działalności podstawowej, łącznie z kosztem własnym 
sprzedanych materiałów 

 1.919 848,48 2 324 598,58 

Zysk  brutto na sprzedaży       15 860,27      -9 554,81 

Wynik z działalności operacyjnej         -  7 876,34    31 526,21 

Wynik z działalności finansowej     -  6 955,64    -3 971,62 

Zysk / strata brutto        1 028,29   17 999,78 

 

    Analiza danych zawartych w tabeli wykazuje zysk zakładu na koniec 2020 r.   

w kwocie 17 999,78, na co miał wpływ brak większych inwestycji.  Zakupiono tylko samochód - 

śmieciarkę niezbędna do realizacji zadań w zakresie odbioru odpadów. 

 

8.3. Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie 
      

    Całkowita długość sieci wodociągowej (przesyłowej i rozdzielczej bez przyłączy)    

w gminie wynosi 50,60 km (13,4 km w mieście). Objęte są nią miejscowości:  

1/ miasto Międzylesie -1 00% zwodociągowania,  

2/ tereny wiejskie - Domaszków (48% zwodociągowania), Długopole Górne (86%), Goworów 

(100%), Michałowice (40%), Gajnik (20%) i Różanka (20%). 

    Łączna liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej: 

• w mieście – 280, 

• na terenach wiejskich – 444 

     Sieć wodociągowa zasilana jest z ujęć powierzchniowych (Międzylesie, Długopole Górne, 

Goworów, Michałowice, Gajnik, Różanka) oraz studni głębinowych (Międzylesie, Domaszków). 

Siecią wodociągową wraz z ujęciami zarządza zakład budżetowy gminy. 

Roczne zużycie wody w gminie przedstawia się następująco: 

• 2017 r. – 147047 m3, 
• 2018 r. – 147221 m3, 
• 2019 r. – 142737 m3 
• 2020 r. -  134645 m3 

 
     W gminie od  2003 funkcjonuje oczyszczalnia ścieków sanitarnych (zlokalizowana  

w Międzylesiu) o wydajności 800 m3/dobę z możliwością zapewnienia oczyszczenie wszystkich 
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ścieków sanitarnych z terenu gminy Międzylesie. Oczyszczalnia  zarządzana jest przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Do miejskiego kolektora podłączonych jest 95 % 

gospodarstw domowych w mieście. Na terenach wiejskich (poza częścią wsi Goworów oraz 

Domaszków – Spółdzielnia Mieszkaniowa - Osiedle przy ul. Kolejowej, obsługiwane przez 

mechaniczną oczyszczalnię ścieków) nieruchomości posiadają własne zbiorniki bezodpływowe 

do gromadzenia odpadów ciekłych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 

         9. Środowisko 

9.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

    Plan gospodarki niskoemisyjnej został przyjęty uchwałą nr  XV/72/2016 Rady Miejskiej  

w Międzylesiu z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Międzylesie. 

     Planie gospodarki niskoemisyjnej zawiera zamierzenia oraz możliwe do wykonania działania, 

których celem jest poprawa efektywności energetycznej, redukcja emisji CO2 oraz wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii (OZE). Podstawą działań jest zdefiniowanie lokalnych potrzeb  

w oparciu o posiadane możliwości kapitałowe - zarówno środki własne, jak i zewnętrzne (dotacje, 

kredyty). 

     Planowane działania to : 

a) działania systemowe  zarządzania energią w celu ograniczenia jej zużycia (podniesienie 

sprawności zarówno produkcji, jak i zużycia energii); 

b) edukacja społeczna nakierowana na zmiany wzorców korzystania z energii w sposób 

umożliwiający jej oszczędzanie, 

c) wymiana niskosprawnych kotłów i pieców opalanych drewnem, węglem, gazem na: 

• stosowanie innych wysokosprawnych kotłów, 

• stosowanie wysokosprawnych pomp ciepła, 

• stosowanie kotłów elektrycznych przy wykorzystaniu energii słonecznej 

a) oszczędności energii poprzez realizację częściowej lub głębokiej termomodernizacji 

budynków. 

     W 2020 r. w ramach planowanych działań  wykonano termomodernizację budynku 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu - wartość zadania 137 000 zł. 

Ponadto złożone zostały  wniosków o środki z UE na dofinansowanie  wymiany kolejnych punktów 

świetlnych w miejscowościach: Różanka, Szklarnia i część w Międzylesiu.         

     W 2019 r. uruchomiony został projekt grantowy pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze 

(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin: 

Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”. 

W dniu 14 października 2020 upłynął termin składania wniosków do projektu. Projekt realizowany 

jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020), Oś priorytetowa 3 – „Gospodarka 

niskoemisyjna”. Liderem w projekcie jest gmina Kłodzko. Program spotkał się z dużym 

zainteresowaniem mieszkańców Gminy Międzylesie. Ogółem złożono 66 wniosków o udzielenie 

dofinansowania na łączną kwotę 757.344,52 zł. Liczba wniosków dotyczących wymiany źródła 
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ciepła dla domów jednorodzinnych wyniosła 17 na łączną kwotę dofinasowania w wysokości 

286.851,51 zł, dla lokali mieszkalnych 49 na łączną kwotę 470.493,01 zł. 

 O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych i lokali 

mieszkalnych w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe – gdzie 

właścicielami lokali są osoby fizyczne. Wysokość dofinansowania - do 70% kosztów 

kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 20 000 zł. dla domów jednorodzinnych i 10 000 zł. dla 

lokali mieszkalnych. Zgodnie z ogłoszeniem o naborze do ww. projektu środki przeznaczone na 

granty dla Gminy Międzylesie wyniosły 373.390,71 zł, w tym limit alokacji dla: domów 

jednorodzinnych (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych) – 240.000 zł; dla domów 

wielorodzinnych (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych) – 133.390,71 zł. 

   Wnioski zostały poddane ocenie formalnej przez członków Komisji Oceny Projektów z Gminy 

Międzylesie oraz Gminy Stoszowice. 

 

9.2. Program ochrony środowiska 

    Program Ochrony Środowiska dla gminy Międzylesie” został opracowany na podstawie ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Część tego Programu stanowi  plan 

gospodarki odpadami opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia  

2001 r. o odpadach. Przy opracowaniu Programu wykorzystano też „Wytyczne sporządzania 

programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” Ministerstwa Środowiska  

z grudnia 2002 r. Program zawiera cele i zadania administracji samorządowej w zakresie ochrony 

środowiska oraz racjonalnej gospodarki jego zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. Dokument ten jest podstawą zarządzania środowiskiem w skali gminy, jest też  

elementem realizacji polityki na poszczególnych szczeblach: państwa, województwa oraz 

powiatu.  

    W polityce ekologicznej państwa ustala się cele i zadania niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki poprzez działania zapobiegające 

niekorzystnym wpływom na środowisko oraz zapewniające racjonalną gospodarkę zasobami 

środowiska – wodą, powierzchnią ziemi, powietrzem, surowcami – w aspekcie jakości życia 

człowieka oraz zachowania walorów przyrodniczych. 

    Drugim ważnym dokumentem uwzględnianym w Programie ochrony środowiska gminy 

Międzylesie jest „Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa 

dolnośląskiego” uchwalony w 2002 r. Jedynie część założeń z przytoczonych  dokumentów mogła 

być uwzględniona w programie gminnym, gdyż wpływ gminy Międzylesie  

w oddziaływaniu na środowisko w skali województwa, a tym bardziej w skali kraju, jest znikomy. 

 

9.3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  

        gminy Międzylesie 

       Program usuwania azbestu z terenu gminy Międzylesie został wdrożony do realizacji na 

podstawie uchwały nr  XXIV/188/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2013 r.  

W ramach programu przeprowadzona została inwentaryzacja obiektów budowlanych,  

gdzie były wykorzystywane wyroby azbestowo-cementowe. Inwentaryzacją nie zostały objęte 



48 

 

wyroby zawierające azbest z klasy I (wyroby miękkie). Zgromadzono dane dot.  każdego  obiektu 

pokrytego płytami azbestowo-cementowymi. Oceniony został też stan płyt azbestowo-

cementowych z  uwzględnieniem obowiązujących przepisów określających parametry, tj.: 

a) sposób zastosowania azbestu,  

b) struktura powierzchni wyrobu z azbestem,  

c) możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem,  

d) miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych,  

e) wykorzystanie miejsca /obiektu /urządzenia budowlanego /instalacji przemysłowej.   

    W wyniku zgromadzonych danych oszacowano, iż powierzchnia pokryć dachowych z płyt 

azbestowo-cementowych wynosi 217.945 m2, a pokrycia azbestowo-cementowe wykonane są z 

płyt płaskich i falistych. Zinwentaryzowane płyty azbestowo-cementowe faliste stanowiły ponad 

64% łącznej powierzchni płyt azbestowych na terenie gminy Międzylesie, podczas gdy płyty 

płaskie stanowią 36%. Łącznie spisanych zostało 2.392 Mg płyt stanowiących pokrycia dachowe 

791 obiektów budowlanych. 

   Działania  w zakresie realizowanego programu na przestrzeni lat 2013 – 2020 przedstawia niżej 

zamieszczona tabela. 

Tab. 39 Zestawienie zbiorcze dot. działań w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na  

              terenie gminy Międzylesie - ilość eternitu zinwentaryzowanego na terenie gminy Międzylesie  

              wynosi: 217.745 m2 (2.392 Mg) 

Rok 
 

Ilość 
złożonych 
wniosków 

Eternit do utylizacji Wartość 
zadania 
ogółem 

W tym Faktyczna ilość 
usuniętego azbestu 

Pow. w m2 Mg WFOŚiGW 
(85%) 

Budżet 
Gminy  
(15%) 

m2 Mg 

 
2013 

11 1.857 25,998 23.822,20 20.248,87 3.573,33 1.857 26,95 

2014 22 
 

3.819 42,1 23.068,23 19.608 3.460,23 3.819 42,1 

2015 
 

21 3.590 39,50 23.424,38 19.910,72 3.513,66 3.590 39,50 

2016 13 
 

2.530 35,46 15.870,30 13.489,75 2.380,55 2.530 35,46 

2017 20 5.859 82,031 35.743,83 30.382,25 5.361,57 5.859 82,031 

2018 18 3.629 40,61 17.450,38 14.832,82 2.617.56 3.629 40,61 

  2019 18 3.853 61,65 27.812,51 27.812,51 - 3.708 51,92 

  2020 24 5.423 75,935 42 320,88 42 320,88 - 5 012 70,17 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   Z danych zawartych w tabeli wynika, iż od początku funkcjonowania programu w 2020 r. 

wpłynęło najwięcej wniosków dot. utylizacji azbestu, wykonanie również jest najwyższe. Budżet 

zadania także jest najwyższy i w całości pokryty przez WFOŚiGW.  
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      10. Polityka Społeczna 

10.1.  Program Wspierania Rodziny w gminie Międzylesie na  
          lata 2019 – 2021 

 

    Program Wspierania Rodziny w Gminie Międzylesie na lata 2019-2021 przyjęty został      

uchwałą Nr VII/38/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. Rady Miejskiej w Międzylesiu. Głównym 

założeniem Programu jest rozwój zintegrowanego systemu wspierania rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Osiągniecie tego założenia  

wymaga wdrożenia wyznaczonych celów operacyjnych oraz zadań, które zostały ujęte  

w przedstawionym poniżej harmonogramie 

Tab. 40 Dane zebrane od instytucji realizujących zadania 

Cel operacyjny 1.  

Kształtowanie i wzmacnianie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskich 

Zadania Wskaźnik osiągnięcia celu 

Praca środowiskowa promująca właściwe 

wzorce rodziny 

• Liczba asystentów rodziny - 1 

• Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny - 15 

• Liczba pracowników socjalnych - 3 

• Liczba rodzin objętych pracą socjalną - 1444 

• Liczba rodzin wspierających -0 

Wspieranie rodzin biologicznych, których 

dzieci przebywają w pieczy zastępczej 

• Liczba dzieci z terenu gminy przebywająca w pieczy 19 

• Liczba dzieci umieszczonych w pieczy w roku sprawozdaw-

czym - 0 

• Liczba dzieci które powróciły do rodzin w danym roku - 0 

• Liczba rodzin, która wyraziła zgodę na pracę z asystentem - 0 

Zapewnienie innych form wsparcia dla 

rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze 

• Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora rodzinnego - 25 

• Liczba rodzin które skorzystały z poradnictwa psychologicz-

nego, prawnego – 0/10 

Współpraca podmiotów pracujących na 

rzecz rodziny 

• Liczba podmiotów współpracujących na rzecz rodziny - 5 

• Liczba pism do Sądu o wgląd w sytuację dziecka i rodziny - 16 

• Liczba planów pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy za-

stępczej – 0 
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Cel operacyjny 2 

Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej 

Objęcie pomocą finansową i rzeczową 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, aby zapewnić 

bezpieczeństwo socjalne 

• Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną – rodzin  225, 

osób 349 

• Liczba dzieci korzystających z posiłku - 53 

• Liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy żywnościo-

wej (Caritas, PKPS) - 500 

• Liczba rodzin z dziećmi korzystająca ze świadczeń rodzinnych 

– 198 rodzin / 375 dzieci 

• Liczba rodzin z dziećmi korzystająca ze świadczeń wycho-

wawczych 500+ -707 rodzin / 1107 dzieci 

• Liczba rodzin z dziećmi korzystająca z funduszu alimentacyj-

nego – 29 rodzin / 39 uprawnionych 

• Liczba rodzin z dziećmi korzystająca ze świadczenia „dobry 

start” 300+ - 569 rodzin / 779 dzieci 

Upowszechnianie wśród rodzin 

dotkniętych bezrobociem ofert pracy, 

informacji o wolnych miejscach pracy, 

poradnictwie zawodowym, szkoleniach, 

stażach, 

• Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy zarejestrowanych w 

PUP - 336 

• Liczba osób, które w roku sprawozdawczym zgłosiły podjęcie 

pracy - 134 

• Liczba osób, które w roku sprawozdawczym skorzystało z do-

radcy zawodowego - 19 

• Liczba osób, które w roku sprawozdawczym podjęły roboty pu-

bliczne lub prace interwencyjne - 12 

• Liczba osób, które w roku sprawozdawczym podjęły prace 

społecznie użyteczne - 10 

Cel operacyjny 3. 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży 

Monitorowanie środowisk zagrożonych 

uzależnieniami i motywowanie do 

podjęcia terapii ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzin z dziećmi 

• Liczba rodzin z dziećmi, którym udzielono pomocy z powodu 

uzależnienia - 1 

• Liczba osób zgłoszonych do GKRPA ogółem, w tym z rodzin z 

dziećmi – 7, w tym 2 z dziećmi 

• Liczba konsultacji w punkcie konsultacyjnym do spraw uzależ-

nień – 2 

Realizowanie zadań związanych z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

• Liczba prowadzonym NK ogółem, w tym rozpoczętych w roku 

sprawozdawczym - 12 

• Liczba posiedzeń grup roboczych - 28 

• Liczba powiadomień do prokuratury - 0 
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• Liczba zgłoszeń do GKRPA od grup roboczych lub ZI - 2 

Zabezpieczenie środków finansowych na 

współfinansowanie pobytu dzieci w 

pieczy zastępczej 

• Wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym 

roku – 226 943,59 

Organizowanie form aktywnego 

spędzania czasu wolnego dla dzieci, 

młodzieży, rodzin 

• programy, projekty w danym roku – zajęcia sportowe, kultu-

ralne, pozaszkolne 

• Wypoczynek letni dzieci – formy i liczba uczestników – kolonia, 

obóz, półkolonia – 0+0+30 

• Liczba wydanych kart dużej rodziny - 46 

Cel operacyjny 4. 

Wyrównywanie i wspieranie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

Udzielanie pomocy w formie: stypendiów 

socjalnych i naukowych, zasiłków 

szkolnych, wyprawki szkolnej 

• Liczba dzieci korzystających ze stypendiów socjalnych - 37 

• Liczba rodzin i dzieci korzystających z zasiłków szkolnych – 0 

rodziny/ 0 dzieci 

• Liczba rodzin i dzieci korzystających ze świadczenia „dobry 

start” – 569 rodzin / 779 dzieci 

Prowadzenie świetlic szkolnych dla dzieci 

i młodzieży oraz świetlic wiejskich 

• Liczba świetlic szkolnych i wiejskich - 12 

• Liczba dzieci uczęszczających - 20 

• Liczba miejsc pracy podwórkowej - 15 

• Liczba dzieci objętych pracą pedagogów ulicznych - 15 

• Liczba pedagogów pracy podwórkowej - 2 

Wsparcie dzieci i młodzieży w 

placówkach oświatowych na terenie 

gminy 

• Liczba pedagogów szkolnych - 3 

• Liczba psychologów szkolnych - 0 

• Liczba udzielonych konsultacji - 70 

• Liczba dzieci skierowanych do poradni - 5 

Cel operacyjny 5. 

Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji 

niepowodzeń położniczych 

Praca środowiskowa • Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z tego ty-

tułu - 0 

• Liczba rodzin objętych pracą socjalną z tego tytułu - 0 
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Zapewnienie innych form wsparcia • Liczba rodzin, które skorzystały z poradnictwa socjalnego, psy-

chologicznego, prawnego – 0 

• Ilość rodzin, które skorzystały z jednorazowego świadczenia w 

wys.4000,-zł - 0 

 

    Podsumowując funkcjonowanie Programu w roku 2020 należy uznać, że program działa 

prawidłowo. Wszystkie zadania są realizowane w sposób właściwy i ciągły.  

Gmina Międzylesie nie posiada świetlicy środowiskowej, ale istniejące świetlice szkolne oraz 

wiejskie spełniają aktualne potrzeby uczniów i ich rodziców. 

 

10.2.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
          oraz Ochrony Ofiar Przemocy Wspierania Rodziny w gminie  
          Międzylesie na lata 2019 – 2021 

 

     Podstawowym celem Programu jest ograniczanie zjawiska przemocy w rodzinie i jego 

skutków w gminie Międzylesie poprzez tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu 

interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe programu zawierają zadania wyznaczone przez Krajowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w takich obszarach, jak: 

1/ Profilaktyka i edukacja społeczna. 

2/ Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

3/ Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

4/ Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu  

   przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Tab. 41 Dane dot. realizacji działań w zakresie Programu 

Ad. 1. Profilaktyka i edukacja społeczna – wszelkie działania zapobiegające zjawiskom przemocy 
poprzez profilaktykę, monitorowanie, diagnozę wszelkich problemów zagrażających bezpieczeństwu 
rodziny i jej członków. 

Zadanie Realizacja w 2020 r. 

1.Opracowywanie i aktualizowanie dia-

gnozy zjawiska przemocy w rodzinie na ob-

szarze gminy 

Tak, diagnoza i aktualizacja diagnozy zjawiska przemocy 

prowadzona jest w trakcie roku na bieżąco przez pracowników 

socjalnych, jak i dzielnicowych Policji podczas wizyt w 

środowiskach. 

2.Organizowanie profesjonalnych szkoleń 

związanych z tematyką przemocy w rodzi-

nie dla kadry placówek pomocowych oraz 

dla konkretnych grup odbiorców, np. dla 

Szkoły – zajęcia z psychologiem dotyczące agresji, przemocy i 

rozwiązywania konfliktów, indywidualne rozmowy z pedagogami, 

problem przemocy na lekcjach wychowawczych, spotkania z 

funkcjonariuszem policji na temat odpowiedzialności nieletnich, 
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uczniów i rodziców szkół podstawowych, 

gimnazjalnych  

3.Realizowanie projektów edukacyjno - in-

formacyjnych dla dorosłych, młodzieży i 

dzieci z zakresu występowania, zapobiega-

nia, ochrony i radzenia sobie ze zjawiskiem 

przemocy w rodzinie 

Placówki oświatowe na terenie gminy w trakcie roku realizowały 

różnego rodzaju projekty mające na celu zapobieganie 

występowania przemocy w rodzinie i w szkole. Prowadzono zajęcia 

dotyczące agresji, przemocy, rozwiązywania konfliktów oraz 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wybrani uczniowie 

uczestniczyli w indywidualnych rozmowach z pedagogami 

szkolnymi. Nauczyciele na lekcjach wychowawczych poruszali 

szeroko rozumiany problem przemocy wykorzystując materiały 

kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka. 

4.Kampanie informacyjne i edukacyjne kła-

dące nacisk na zwiększanie wiedzy doty-

czącej zjawiska przemocy w rodzinie, ra-

dzenia sobie z tym zjawiskiem, łamania 

stereotypów i podnoszenia świadomości 

społecznej w lokalnym środowisku 

Szkoły – nauczyciele korzystali z materiałów kampanii społecznej 

Rzecznika Praw Dziecka dotyczących przemocy, z akcji Zachowaj 

Trzeźwy Umysł oraz materiałów własnych, jak i dostarczonych im 

przez OPS a otrzymanych z Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

5.Działania edukacyjne w ramach proce-

dury „Niebieskie Karty 
GZI posiada własną ulotkę dotyczącą przemocy, która wskazuje 

instytucje w gminie Międzylesie, gdzie można uzyskać pomoc 

(ulotka w załączniku do sprawozdania) 

6.Prowadzenie poradnictwa i działań edu-

kacyjnych służących wzmacnianiu wycho-

wawczych i opiekuńczych kompetencji ro-

dzicielskich, pozbawionych oddziaływań 

przemocowych, w rodzinach zagrożonych 

przemocą oraz w rodzinach już nią dotknię-

tych 

Szkoły – rozmowy wybranych rodziców z pedagogami szkolnymi, 

wychowawcami, dyrektorem 

OPS – rozmowy z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy i o 

bycie ofiarami przemocy 

7.Prowadzenie poradnictwa i działań edu-

kacyjnych (w tym konsultacji i kierowania 

do właściwych instytucji) w sytuacjach 

ujawnienia przemocy w rodzinie 

GZI - 12 rodzin objętych działaniami ośmiu grup roboczych w 

ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które podczas 28 

posiedzeń udzielały poradnictwa w szeroko rozumianym zakresie 

8.Udzielanie wszechstronnej pomocy i 

wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym 

występowaniem zjawiska przemocy w ro-

dzinie oraz niezaradnym życiowo. Pomoc 

ukierunkowana na likwidację potencjalnych 

przyczyn występowania przemocy w rodzi-

nie – aktywizacja na rynku pracy, zapobie-

ganie bierności społecznej, w tym zawodo-

wej, poradnictwo socjalne, prawne, psycho-

logiczne, pedagogiczne, pomoc terapeu-

tyczna 

GZI – 12 rodzin, a 32 osób objętych działaniami ośmiu grup 

roboczych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- 12 osobom udzielono poradnictwa socjalnego, 
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Ad. 2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – zapewnienie osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie ochrony, pomocy i wsparcia. 

 

Zadanie Realizacja w 2020r. 

1 . Działania GZI, działania w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” – działania 

pomocowe skierowane do konkretnych 

rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, 

opracowywanie Indywidualnych Planów 

Pomocy dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, monitorowanie działań 

instytucji pomocowych, aktywna i 

systematyczna współpraca pomiędzy 

instytucjami pomocowymi 

GZI prowadził w ciągu roku procedurę dla 12 rodzin, a 32 

osób. Zostało powołanych 8 grup roboczych, które miały 28 

posiedzeń w sprawach konkretnych rodzin. Dla każdej rodziny 

opracowano Indywidualny Plan Pomocy, monitorowano ich 

sytuację poprzez comiesięczne odwiedziny pracownika 

socjalnego oraz dzielnicowego (choć w roku 2020 ze względu 

na stan pandemii i związane z nim ograniczenia kontakt był 

częściej telefoniczny), współpracowały ze sobą wszystkie 

instytucje należące do GZI, jeśli wymagała tego sytuacja 

rodziny. 

2.  Wspieranie funkcjonowania zespołu 

interdyscyplinarnego 
Wszystkie instytucje, które wchodzą w skład GZI wspierały 

swoje działania nawzajem, jeśli wymagała tego sytuacja danej 

rodziny. 

3  Upowszechnianie informacji w zakresie 

możliwości i form uzyskania m.in. pomocy 

medycznej, psychologicznej, 

terapeutycznej, prawnej, socjalnej, 

zawodowej i rodzinnej 

Szkoły – na terenie szkół upowszechniane były informacje w 

zakresie możliwości i form uzyskania pomocy w gazetkach 

szkolnych, na tablicach, przez pedagogów. 
GZI opracował własną ulotkę dotyczącą przemocy, która 

wskazuje instytucje w gminie Międzylesie, gdzie można 

uzyskać pomoc (ulotka w załączniku do sprawozdania), 
OPS – upowszechniane ulotki własnej oraz otrzymywanych z 

MRPiPS oraz PARPA 

4 .  Udzielanie pomocy socjalnej, 

finansowej i rzeczowej osobom dotkniętym 

przemocą                    w rodzinie 

OPS udzielał pomocy w formie pracy socjalnej wszystkim rodzinom 

objętym procedurą NK, natomiast rodzinom, które wymagały wsparcia 

finansowego czy rzeczowego pod warunkiem spełnienia kryteriów 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 

5 .  Zapewnianie bezpieczeństwa osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie w formie 

miejsc  w całodobowych ośrodkach wsparcia 

oraz pomoc prawna w działaniach separujących 

ofiary od sprawców przemocy 

W roku ub. Nie  zabezpieczono żadnych dzieci w placówce – dom 

dziecka z powodu podejrzenia przemocy 

6 .  Organizacja i realizacja pomocy 

psychologicznej i terapeutycznej dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie (pomoc dla 

osób indywidualnych) 

pomoc psychologiczna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłodzku – Punkt Interwencji Kryzysowej, pomoc psychologiczna w 

placówkach służby zdrowia (w Poradniach Zdrowia Psychicznego i 

Uzależnień), pomoc i wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, 

parafii, Punkt Konsultacyjny przy GKRPA w Międzylesiu. 

7 .   Zapewnianie schronienia i pomoc w 

adaptacji do nowych warunków 

mieszkaniowych   i życiowych 

Nie było takiej potrzeby 
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Ad. 3 Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie – wszelkie oddziaływania przerywające  

        przemoc w rodzinie i zapobiegające dalszej przemocy oraz działania ukierunkowane na zmianę  

        zachowań agresywnych, prowadzących do przemocy w rodzinie. 

Zadanie Realizacja w 2020 r. 

1. Działania podejmowane w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” - działania 

pomocowe skierowane do konkretnych rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie, 

opracowywanie Indywidualnych Planów 

Pomocy dla osób podejrzanych o stosowanie 

przemocy w rodzinie, monitorowanie działań 

instytucji pomocowych, aktywna i 

systematyczna współpraca pomiędzy 

instytucjami pomocowymi 

Osoby podejrzane o stosowanie przemocy (które zazwyczaj nie 

stawiają się na posiedzenia grup roboczych) w rodzinie były 

zawsze informowane i mobilizowane do udziału w zajęciach 

korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy realizowanych w 

Kłodzku (żadna osoba w roku ubiegłym nie skorzystała). 

 

2 . Działania separujące sprawców od ofiar 

przemocy w rodzinie 
W roku ub. nie zabezpieczono dzieci w placówce – dom dziecka z 

powodu podejrzenia przemocy wobec nich 

3 . Rozpowszechnianie informacji oraz 

motywowanie osób podejrzanych o stosowanie 

przemocy w rodzinie oraz stosujących przemoc 

do udziału w programach korekcyjno –

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie 

Grupy robocze informowały osoby stosujące przemoc w rodzinie o 

możliwości udziału, ponadto w siedzibach instytucji należących do 

GZI wywieszone były informacje dotyczące programów korekcyjno-

edukacyjnych. 

4 . Współdziałanie i wymiana informacji 

pomiędzy służbami w zakresie monitoringu 

zachowań osób uprzednio skazanych za 

stosowanie przemocy w rodzinie 

Członkowie GZI oraz grup roboczych na bieżąco na posiedzeniach 

wymieniali się informacjami dotyczącymi danych rodzin. 

5 . Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w 

rodzinie prowadzony w PCPR w Kłodzku, pomoc psychologiczna, 

działania pomocowe organizacji pozarządowych, parafii. 

 

Ad. 4  Podnoszenie kwalifikacji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu  

           przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Zadanie Realizacja w 2019r. 

1 . Organizacja profesjonalnych szkoleń  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie dla kadry instytucji pomocowych 

zajmujących się zjawiskiem przemocy w 

rodzinie 

Członkowie GZI z poszczególnych instytucji uczestniczyli  

w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy 

organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Pracownicy 

OPS będący członkami Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli 

w szkoleniu  „Współpraca służb w środowisku lokalnym” 

2 . Wdrożenie i realizacja systemu wsparcia dla 

osób pracujących bezpośrednio z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami 

Brak 
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stosującymi przemoc (np. programy 

superwizyjne, grupy wsparcia, wsparcie 

terapeutyczne) 

     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie Gminy Międzylesie w roku 2020 funkcjonował prawidłowo. Zadania realizowane są 

w sposób ciągły i bieżący, często jako kontynuacja działań z poprzednich lat, zachowaniem 

obostrzeń narzuconych w związku z ogłoszeniem pandemii. Większość działań była prowadzona 

przy użyciu środków przekazu (telefon, email). 

 

10.3.  Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów  
          Społecznych gminy Międzylesie na lata 2016-2024 w roku 2020 
Tab. 42 Dane dot. działań priorytetowych Strategii 

OBSZR PRIORYTETOWY:  

I Przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu 

CEL STRATEGICZNY:  

Rozwój systemów wspierających aktywność zawodową mieszkańców gminy Międzylesie 

CEL OPERACYJNY: 

1.1 Prowadzenie działań mających ograniczyć występowanie ubóstwa wśród mieszkańców 

ZADANIE (a)Realizator Jednostka miary Wartość liczbowa  

1. Diagnozowanie potrzeb i 

możliwości wsparcia grup 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

- OPS 

(b)- Asystent 
rodziny 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 

15  

2.Udzielanie pomocy 

finansowej i rzeczowej 

rodzinom i osobom 

znajdującym się w trudnej 

sytuacji zgodnie z ustawą o 

pomocy społecznej i innymi 

obowiązującymi aktami prawa 

OPS Liczba rodzin/osób 

objętych wsparciem 

wg sprawozdań  

3.Edukacja rodzin w zakresie 

racjonalnego gospodarowania 

posiadanym budżetem 

domowym 

- OPS 

- Asystent 

rodziny 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 

15  

CEL OPERACYJNY: 

1.2 Prowadzenie działań aktywizujących osoby bezrobotne 
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ZADANIE (c)Realizator Jednostka miary Wartość liczbowa  

1 . Wdrażanie narzędzi i 

instrumentów aktywnej 

integracji (w tym kontraktów 

socjalnych) 

- OPS 

- PUP 

- Liczba osób 

objętych wsparciem  

- Liczba 

zastosowanych 

instrumentów i 

narzędzi aktywnej 

integracji 

5 osób – kontrakt socjalny 

PUP - na 31.12.2020 r. 
zarejestrowanych 336 os. , w tym 
bezrobotnych z terenu gminy. W 
trakcie roku : 

- 134 razy zgłosiły podjęcie pracy 

- 10 osób podjęło prace na PSU 

- 14 osób podjęło staże 

- 5 osób odbyło szkolenia 

- 19 os. skorzystały z poradnictwa 
zawodowego 

 

2 . Udzielanie osobom i 

rodzinom dotkniętym 

bezrobociem wsparcia 

finansowego i rzeczowego 

- OPS 

- UMiG 

- MGPKPS 

- Liczba osób/rodzin 

objętych wsparciem 
- Liczba udzielonych 

świadczeń 

OPS – 94 rodziny (198 osób) 

skorzystały z pomocy finansowej z 

tyt. bezrobocia na mocy ustawy o 

pomocy społecznej oraz otrzymało 

bezpłatną żywność w ramach 

współpracy z Caritas Świdnica 

 

3 . Wspieranie osób 

bezrobotnych w procesie 

zmiany tj. uzyskaniu 

dodatkowych lub nowych 

kwalifikacji 

- PUP - liczba 

zorganizowanych 

szkoleń dla 

bezrobotnych 

- liczba osób, które 

wzięły udział w 

szkoleniach 

- 5 osób wzięło udział w 

szkoleniach 

- 19 os. – usługa doradcy 

zawodowego 

 

4 . Podejmowanie współpracy 

OPS z PUP na rzecz osób 

długotrwale bezrobotnych 

- OPS 

- PUP 
- liczba zawartych 

porozumień – liczba 

osób objętych 

wsparciem w 

ramach zawartych 

porozumień 

W 2020 r. nie  zawierano 

porozumień 

 

5 .Podejmowanie współpracy 

OPS z CIS Krosnowice na 

rzecz osób długotrwale 

bezrobotnych 

 - liczba osób 

skierowanych do 

uczestnictwa w 

zajęciach CIS 

4 osoby – Krosnowice 

1 osoba – Lądek Zdrój 

 

OBSZR PRIORYTETOWY:  

II. Wspieranie rodzin 

CEL STRATEGICZNY:  

Zintegrowany system wsparcia rodzin i opieki nad dzieckiem 
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CEL OPERACYJNY: 

2.1 Wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskich 

ZADANIE (d)Realizator Jednostka miary Wartość liczbowa  

1.Pomoc rodzinom mającym 

trudności w prawidłowym 

wypełnianiu funkcji 

rodzicielskich poprzez 

przydzielenie asystenta rodziny 

- OPS 

- asystent rodziny 

- kuratorzy 

sądowi 

- Liczba rodzin 

objętych 

wsparciem 

asystenta rodziny 

- Liczba 

asystentów rodziny 

15 

 

 

1 

 

2.Pomoc materialna i rzeczowa 

rodzinom w trudnej sytuacji, 

pozyskiwanie nieodpłatnie 

sprzętów i artykułów 

gospodarstwa domowego 

- OPS 
- placówki    
  oświatowe 
- GKRPA 
- samorząd  
  gminy 

- Liczba rodzin   

  objętych  

  wsparciem 

- liczba  

  udzielonych  

  świadczeń 

Wg sprawozdań rocznych OPS, 

 

 

3.Współpraca ze szkołami w 

zakresie diagnozowania 

potrzeb dzieci i młodzieży 

zagrożonych marginalizacją 

- OPS 

- Placówki 

oświatowe 

- liczba dzieci i 

młodzieży objętych 

oddziaływaniem 

10  

4.Wspieranie rodzin 

wielodzietnych poprzez 

zwiększenie członkom tych 

rodzin dostępu do różnych 

usług (np. Karta Dużej Rodziny) 

- OPS 

- GKRPA 

- placówki  

  oświatowe 

- samorząd  

  gminny 

- liczba rodzin  

  objętych  

  wsparciem 

- liczba  

  udzielonych  

  świadczeń 

 - liczba  

   wydanych Kart  

   Dużej Rodziny 

Wg sprawozdań 

Wg sprawozdań 

46  kart dużęj rodziny 

 

5.Stworzenie możliwości 

korzystania przez członków 

rodzin (rodzice, dzieci) z 

nieodpłatnej pomocy 

psychologicznej 

- OPS 
- GKRPA 
- ZI 
- placówki 

oświatowe 
- samorząd 

gminny 

- liczba  

  udzielonych  

  porad  

specjalistyczn. 

 

- nie było w roku 2020 takiej 

potrzeby, rodziny korzystały z 

pomocy Punktu Interwencji 

Kryzysowej w Kłodzku, ale gdyby 

trzeba było OPS ma podpisaną 

umowę na nieodpłatne świadczenie 

usługi porady psychologicznej 

 

6.Organizowanie grup wsparcia 

dla rodziców i opiekunów 

mających problemy opiekuńczo 

- wychowawcze 

- OPS, ZI 

- placówki 

oświatowe 

- liczba osób 

objętych 

wsparciem 

Grup wsparcia brak,  
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7.Zwiększenie dostępności do 

miejsc w Przedszkolach na 

terenie gminy dla dzieci 

najmłodszych 

- UMiG 

- placówki 

oświatowe 

- liczba dzieci 

przyjętych w 

stosunku do 

złożonych 

wniosków 

- 198 dzieci przyjętych na 198 

złożonych wniosków do przedszkoli 

w Międzylesiu  (112 dzieci) i w 

Domaszkowie (86 dzieci)  

- 15 dzieci przyjętych na 15 

złożonych wniosków do Żłobka w 

Międzylesiu 

 

CEL OPERACYJNY: 

2.2 Prowadzenie kompleksowego systemu wsparcia i pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy i 

wykluczenia społecznego 

ZADANIE (e)Realizator 

 

Jednostka miary Wartość liczbowa  

1.Prowadzenie kampanii 

informacyjnych na temat 

negatywnych skutków 

przemocy i skutecznych 

sposobów jej przeciwdziałania 

- OPS, ZI 

- GKRPA 

- samorząd  

  gminny 

- placówki  

 oświatowe 

- Liczba 

przeprowadzonych 

kampanii 

informacyjnych 

Szkoły – nauczyciele korzystali z 

materiałów kampanii społecznej 

Rzecznika Praw Dziecka 

dotyczących przemocy, z akcji 

Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz 

materiałów własnych, ulotek 

dostarczonych przez OPS – 

własnych i otrzymanych z MRPiPS 

oraz PARPA 

 

2.Kompleksowa pomoc dla ofiar 

przemocy, w tym realizacja 

procedury „Niebieskiej Karty” 

- OPS 

- ZI 

- Policja 

- GKRPA 

- placówki 

zdrowia 

- kuratorzy 

sądowi 

- liczba osób  

  objętych  

  wsparciem 

- liczba niebieskich  

  kart 

32 

 

12 

 

3. Monitoring sytuacji i 

przebiegu zmian w rodzinach 

dotkniętych zjawiskiem 

przemocy 

- OPS 

- ZI 

- Policja 

- GKRPA 

- placówki  

  zdrowia 

-kuratorzy sądowi 

- liczba wizyt w 

środowiskach w 

ramach działań 

- liczba 

zamkniętych 

niebieskich kart 

45 (osobiste oraz z wykorzystaniem 

środków przekazu) 

 

3 

 

 

4.Organizowanie wsparcia 

specjalistycznego dla ofiar i 

sprawców przemocy w rodzinie 

- PCPR Kłodzko  

- OPS 

- liczba osób 

objętych 

wsparciem 

0  

5.Minimalizowanie 

potencjalnych przyczyn 

występowania przemocy w 

- OPS 

- UMiG 

- liczba rodzin 

objętych 

wsparciem 

1 
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rodzinie poprzez 

zabezpieczanie jej 

podstawowych potrzeb 

finansowych i rzeczowych 

- placówki 

oświatowe 

- liczba 

udzielonych 

świadczeń 

5 

6.Systematyczna praca 

socjalna z rodziną 

- OPS - liczba rodzin 

objęta wsparciem 

144 rodziny  

7.Realizacja programów 

zwiększających możliwości 

dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych do korzystania 

z wypoczynku, rekreacji, 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego, sportu i zaspakajania 

podstawowych potrzeb dzieci z 

rodzin ubogich (dożywianie w 

szkołach, żywność z programu 

FEAD) 

- OPS 

- GKRPA 

- placówki 

oświatowe 

- samorząd 

gminny 

- MGOK 

-organizacje 

pozarządowe 

- MGPKPS 

- liczba 

zorganizowanych 

programów 

- liczba 

uczestniczących w 

programach dzieci 

i młodzieży 

Dożywianie – 53 dzieci 

Wypoczynek letni – 0 dzieci 

Półkolonie – 30 dzieci 

Żywność FEAD – 320 dzieci 

Szkoły – koła zainteresowań, 

zajęcia sportowe, warsztaty itp. 

MGOK – koła zainteresowań 

(hapkido, szachy, gra na 

instrumencie) 

Kluby sportowe – zajęcia sportowe 

 

 

8.Prowadzenie programów 

profilaktycznych dotyczących 

różnorodnych zagrożeń 

społecznych m.in. alkohol, 

narkotyki, przemoc, dopalacze 

- GKRPA 

- placówki 

oświatowe 

- MGOK 

- samorząd 

gminny 

- Organizacje  

pozarządowe 

- liczba 

zrealizowanych 

programów 

profilaktycznych 

- liczba osób 

uczestniczących w 

programach 

2 – zachowaj trzeźwy umysł, 

dopalaczom NIE 

 

60 dzieci 

 

 

9.Doskonalenie działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

- OPS 

- placówki 

oświatowe 

- GKRPA 

- placówki   

  zdrowia 

- policja 

- kuratorzy 

sądowi 

- liczba posiedzeń 

zespołu 

- liczba posiedzeń 

grup roboczych 

4 

 

28 

 

CEL OPERACYJNY: 

2.3 Wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej i sportowej wśród dzieci i młodzieży 

ZADANIE (f)Realizator Jednostka miary Wartość liczbowa  

1.Prowadzenie zajęć, kół 

zainteresowań, warsztatów 

- placówki 

oświatowe 

- MGOK 

- samorząd 

- liczba  

zorganizowanych 

zajęć 

- liczba osób 

5 
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rozwijających talenty i 

zainteresowania 

gminny 

 kluby sportowe 

- organizacje 

pozarządowe 

uczestniczących w 

zajęciach 

130 

2.Organizowanie zajęć 

sportowych, rekreacyjnych, 

turystycznych 

- placówki 

oświatowe 

- MGOK 

- samorząd 

gminny 

- kluby sportowe 

- organizacje 

pozarządowe 

- Liczba 

zorganizowanych 

zajęć 

- liczba osób 

uczestniczących w 

zajęciach 

95 

 

286 

 

3.Udział dzieci i młodzieży w 

turniejach i rozgrywkach 

sportowych 

- placówki 

oświatowe 

- MGOK 

- samorząd 

gminny 

- kluby sportowe 

- organizacje    

  pozarządowe 

- Liczba 

zorganizowanych 

zajęć 

- liczba osób 

uczestniczących w 

zajęciach 

5 

 

100 

 

 

OBSZR PRIORYTETOWY:  

III. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych 

CEL STRATEGICZNY:  

Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej 

CEL OPERACYJNY: 

3.1 Utworzenie sprawnego systemu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych 

ZADANIE (g)Realizator Jednostka miary Wartość liczbowa  

1.Rozwijanie świadczeń 

socjalnych oraz usług z 

zakresu profilaktyki i ochrony 

zdrowia dla osób starszych i 

niepełnosprawnych 

- OPS 

- samorząd 

gminny 

- placówki 

zdrowia 

- Liczba usług 

- liczba osób  

  objętych    

  usługami 

opiekuńczymi 

23 

23 

 

2.Wsparcie rodziny w 

zapewnieniu opieki nad 

osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi, aby mogły 

- OPS 

- samorząd 

gminny 

- placówki 

zdrowia 

- liczba osób 

objętych 

usługami 

opiekuńczymi 

- liczba 

- 23 usługi opiekuńczych oraz 

- 17 osób objętych pomocą w formie 

zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku 

opiekuńczego z tyt. sprawowania opieki 
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przebywać w swoim 

środowisku 

świadczeń 

medycznych 

realizowanych w 

warunkach 

domowych 

nad osobą starszą i niepełnosprawną 

NZOZ – 787 wizyt w środowisku 

3.Wzrost aktywności 

społecznej osób starszych i 

niepełnosprawnych poprzez 

zwiększenie dostępności do 

imprez kulturalnych i grup 

wsparcia (ZERiI) 

- OPS 

- samorząd 

gminny 

- MGOK, 

- Biblioteka 

- ZERiI 

- liczba członków 

ZERiI 

- liczba imprez 

kulturalno - 

integracyjnych 

60 członków, 

 20 spotkań 

wycieczki – 0 osób 

wczasy – 20 osób  

 

4.Rozwój systemu wsparcia 

pozainstytucjonalnego na 

rzecz osób starszych, 

ubiegających się o 

umieszczenie w DPS poprzez 

utworzenie Domu dziennego 

pobytu dla osób starszych 

- OPS 

- samorząd 

gminny 

- liczba 

wprowadzonych 

usług 

brak  

5.Rozwój i promocja 

wolontariatu na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych 

np. pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych, zrobieniu 

zakupów 

- OPS 

- placówki 

oświatowe 

- samorząd 

gminny 

 

- liczba 

wolontariuszy 

- liczba osób, 

objętych pomocą 

wolontariatu 

brak  

CEL OPERACYJNY: 

3.2 Podniesienie świadomości społecznej na temat starości i niepełnosprawności 

ZADANIE (h)Realizator Jednostka miary Wartość liczbowa  

1.Wspieranie akcji 

promujących zdrowy styl życia, 

tworzenie warunków do 

rozwijania aktywności fizycznej 

i umysłowej osób starszych 

- OPS 

- samorząd 

gminny 

- placówki 

zdrowia 

- placówki 

kulturalne 

- organizacje 

pozarządowe 

- liczba kampanii 

- liczba 

zorganizowanych 

spotkań 

- liczba 

uczestników 

0 

 

0 

0 

 

2.Organizowanie i wspieranie 

różnego typu inicjatyw 

mających na celu integrację 

społeczności lokalnej 

- placówki 

kulturalne 

- organizacje 

pozarządowe 

- liczba 

uczestników 

35  
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3.Wspieranie i organizowanie 

spotkań i wyjazdów o 

charakterze kulturalnym, 

wypoczynkowym, 

informacyjnym 

- placówki 

kulturalne 

- ZERiI 

- liczba 

uczestników 

 

20  (wczasy, wycieczki)  

4.Kampanie informacyjne na 

rzecz podnoszenia poziomu 

wiedzy i społecznej akceptacji 

osób starszych i 

niepełnosprawnych 

- OPS 

- placówki 

zdrowia 

- samorząd 

gminny 

-placówki 

kulturalne 

- ZERiI 

- liczba kampanii 

 

brak  

 
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Międzylesie na lata 2016-2024 w roku 

2020 była realizowana prawidłowo w sposób ciągły, na bieżąco, jako kontynuacja działań 

wszystkich instytucji oraz w ramach współpracy pomiędzy instytucjami. Z powodu pandemii część 

działań została ograniczona do minimum, a inne wykonywane były przy zachowaniu 

obowiązujących środków ostrożności. 

 

10.4. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

             Alkoholowych 

    Zgodnie z art. 41   ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań gminy w zakresie profilaktyki należy diagnozowanie, 

planowanie, realizacja oraz koordynacja  wszelkich  działań  w  zakresie profilaktyki   

i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych. 

    Działania te gmina realizuje przy pomocy  organu pomocniczego, jakim jest Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a celem  podejmowanych  działań  jest  zwiększenie  

dostępu  mieszkańców  do  profilaktycznej działalności  informacyjnej,  edukacyjnej,  oraz  wiedzy  

w  dziedzinie  profilaktyki  i  rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczególną wagę przykłada 

się  do zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zapewnianie dzieciom z rodzin 

zagrożonych dysfunkcją  uczestnictwa w wakacyjnych  turnusach  profilaktycznych  

organizowanych przez ZHP dla  dzieci  i  młodzieży,  jako  kontynuacja  całorocznej pracy 

profilaktycznej w szkołach. 

      Wśród  działań  profilaktycznych,  podejmowanych w   gminie Międzylesie,  należy  wymienić 

programy profilaktyczne realizowane na rzecz dzieci i młodzieży gminnych  szkół. Dzięki nim 

młodzi ludzie mają szansę wypracowania właściwych postaw wobec używek takich jak papierosy, 

alkohol czy narkotyki. W naszej gminie – zakłada się, że właśnie dzięki systematycznie 

prowadzonej działalności profilaktycznej, problem alkoholowy dzieci i młodzieży – wg oceny 

dyrektorów szkół i policji nie stanowi zagrożenia. Aktualnie oczekujemy na wyniki diagnozy 

przeprowadzonej w ramach akcji ZTU na przełomie 2019/2020 wśród młodzieży szkolnej. 
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    W naszej gminy funkcjonują: punkt konsultacyjny i grupa wsparcia dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych, oraz członków ich rodzin. W roku 2020 w punkcie konsultacyjnym  udzielono 

24 porad osobom uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie lub nadmiernie  i 24 osobom 

współuzależnionym.  W  celu  wykonania w/w  zadań  Rada  Miejska  corocznie  uchwala  „Gminny  

Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych”.  Na jego  realizację gmina 

przeznacza  środki  finansowe  pochodzące  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, których dysponentem jest Burmistrz. GKRPA jest czynnikiem opiniującym 

wnioski podmiotów zainteresowanych otrzymaniem środków na działania profilaktyczne.  

    Aktualnie szkoły zajmują się realizacją programu profilaktycznego pn. „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”. Corocznie  sporządzane jest sprawozdanie z gminnej  działalności w  zakresie  

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przesyłane jest  do Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W maju br. planowane są kontrole sklepów i 

placówek gastronomicznych prowadzących sprzedaż alkoholu. Wszyscy członkowie GKRPA 

mają zgodne z wymaganiami PARPA szkolenia.  Jednak na skutek zmieniającego się prawa, 

członkowie Gminnej Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  uzupełniają swoją 

wiedzę w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ubiegłym roku 

uczestniczyli np.  w szkoleniu (wraz z Radnymi Komisji Zdrowia i pracownikami Referatu 

Organizacyjnego), związanym z nowelizacją „ustawy o wychowaniu w trzeźwości i...”. 

Jednocześnie zorganizowane zostało szkolenie dla sprzedawców alkoholu. Uznać należy, że 

działania gminy w zakresie profilaktyki, choć powoli, to jednak przynoszą konkretne i widoczne 

rezultaty. Dodać jeszcze należy, że gmina współfinansuje funkcjonowanie poradni dla osób 

uzależnionych, w której leczą się mieszkańcy naszej gminy. 

10.5. Program Przeciwdziałania Narkomanii 

    Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Międzylesie na lata 

2018-2020 został wprowadzony uchwałą Nr XXXIV/186/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 

28 listopada 2017 r. i przekazany do realizacji dla Klubu Integracji Społecznej, działającego przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu. Celem programu jest zapobieganie rozszerzaniu się 

zagrożeń związanych z narkomanią, a tym samym zmniejszenie rozmiaru współistniejących 

problemów na terenie Miasta i Gminy Międzylesie poprzez: 

1) zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów w zakresie 
zagrożenia narkomanią, 

2) przeciwdziałanie wystąpienia zagrożenia narkomanią wśród dzieci i młodzieży 
poprzez działania profilaktyczne, 

3) zmniejszenie na terenie gminy ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego 
wynikającego z narkomanii, 

4) zmniejszenie na terenie gminy ilości przypadków uzależnienia od narkotyków, 

5) wytworzenie wśród społeczeństwa świadomości dotyczącej relacji narkotyk-człowiek 
oraz promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, między innymi 
poprzez  
opracowanie i prowadzenie programów profilaktycznych. 

     W roku 2020 na terenie gminy Międzylesie, w celu zapobiegania niebezpiecznym skutkom 

narkomanii, prowadzone były działania w zakresie: 
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• upowszechniania materiałów informacyjno-edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i 

profilaktyki narkomanii (500 sztuk ulotek); 

• prowadzenia w szkołach zajęć w trakcie godzin wychowawczych, dotyczących uczenia 

dzieci sztuki odmawiania, zapoznania uczniów z elementami ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii; 

• organizowania i prowadzenia w szkołach programów profilaktycznych: 

•  uczestnictwa dzieci w lokalnych i międzygminnych kampaniach edukacyjnych oraz 

konkursach z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych 

związanych  

z uzależnieniami; 

• tworzenia w placówkach oświatowych warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, 

kół  

zainteresowań i innych form działalności pozalekcyjnych, będących korzystną ofertą  

zagospodarowania czasu wolnego; 

• realizacji elementów profilaktyki podczas festynów oraz imprez organizowanych na 

terenie Gminy (koncert profilaktyczno-patriotyczny w dniu  11.11.2020r.,); 

• całorocznej współpracy asystenta rodziny z pracownikami socjalnymi, dającej możliwość  

bieżącego monitorowania procesu wychowania dzieci i młodzieży w rodzinach 

problemowych; 

• przeprowadzania przez pracowników socjalnych na bieżąco – jeśli zachodziła taka 

potrzeba – rozmów motywujących z osobami uzależnionymi , udzielano pomocy również 

finansowej; 

• bieżącej kontroli przez dzielnicowych Policji miejsc szczególnie zagrożonych lub takich, 

gdzie jest możliwe rozprowadzanie narkotyków; 

• prowadzenia regularnych zajęć sportowych, jako alternatywy spędzania czasu wolnego. 

      Program realizowany jest prawidłowo i na bieżąco z zachowaniem środków ostrożności  

i częściowym ograniczeniem niektórych działań w związku z trwającym stanem pandemii. 

                          

10.6.  Programu współpracy  gminy Międzylesie z organizacjami  
            pozarządowymi  oraz innymi podmiotami  prowadzącymi  
            działalność pożytku publicznego w  zakresie realizacji zadań  
            publicznych 

     Program współpracy gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi funkcjonuje na 

podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program jest corocznie 

opracowywany i przyjmowany do realizacji w drodze uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu. 

Cel główny i cele szczegółowe programu to: 

- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 
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- działania w sferze kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego ( Program PAOW ) 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

- promocja zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień alkoholowych  

- promocja zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień od narkotyków. 

      

Zakres przedmiotowy programu obejmuje: 

1/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

2/ promocja zdrowego trybu życia. 

     W 2020 w ramach Programu realizowano zadania: 

1) W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

     Współpraca poległa na zlecaniu realizacji zadań publicznych, po przeprowadzeniu otwartych 

konkursów ofert. W roku 2020 ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert na kulturę fizyczną  

w dyscyplinach sportu : 

1) piłka nożna, tenis stołowy, sporty siłowe na terenie miasta Międzylesia 

2) piłka nożna na terenie Domaszkowa  

3) piłka siatkowa na terenie miasta Międzylesia  

4) piłka nożna w Międzylesiu dla dzieci ze Szkoły Podstawowej do 13-go roku życia i młodsi 

     W wyniku rozstrzygnięcia ofert zawarto umowy i przekazano dotację na działalność kultury 

fizycznej, ogółem w kwocie 130.323 zł. następującym organizacjom: 

1/ Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „ SUDETY” Międzylesie - na wykonanie zadania   

    publicznego w dyscyplinie sportu: piłka nożna, tenis stołowy, sporty siłowe na terenie  

    miasta Międzylesia w wysokości - 56.694 zł  

2/ Ludowy Zespół Sportowy „ Śnieżnik „ Domaszków - na wykonanie zadania publicznego 

    w dyscyplinie sportu piłka nożna w Domaszkowie w wysokości – 51.829 zł. 

3/ Międzyleskie Towarzystwo Sportowe - na wykonanie zadania publicznego w dyscyplinie  

    sportu piłka siatkowa dla dzieci i dorosłych w Międzylesiu w wysokości - 9.800 zł 

4/ Uczniowski Klub Sportowy „ Orle „ Międzylesie – 12.000 zł. 

     Wysokość dotacji pozostała na poziomie roku poprzedniego.  

 

2) W zakresie promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień alkoholowych i 

narkomanii 

   Udzielono wsparcia finansowego na realizację wniosków w sferze zadań publicznych dot. 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym narkomanii, ogółem na kwotę 

32 226 zł. z tego : 

Działania w tym obszarze prowadziły takie podmioty, jak:: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. Szkoły i Przedszkola, . 

3. MGOK Międzylesie, 

4. Kluby Sportowe,  

5. Jednostki OSP, 

6. Sołectwa. 
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        3)  W zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin  

             niezamożnych 

    W budżecie gminy na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na rok 2020 

zaplanowano kwotę 25.000 zł. W związku z pandemią Covid-19  konkursy na letni wypoczynek 

w 2020 r. nie odbyły się.  

        4)  W zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego (program PAOW) 

    Na realizację Programu PAOW  w 2020 r. przeznaczone zostały w budżecie gminy środki 

finansowe w wysokości 23.000 zł., wydatkowano łącznie kwotę 12 820,52 z tego : 

1/ kwota 12 820,52 zł została wydatkowana na granty, wartość każdego grantu wynosiła: 

 do 400 zł dla Rad Sołeckich, Stowarzyszeń działających na rzecz lokalnych wspólnot  

 mających siedzibę na terenie gminy, a także jednostek oświatowych - program realizowano  

w ramach jednego naboru, łącznie zrealizowano 33 projekty, które spełniały wymogi formalne, 

beneficjenci realizowanych zadań to: Rady Sołeckie, Stowarzyszenia, OSP, Parafie, Ludowe 

Zespoły Sportowe. 

2/ kwota 5.000 zł została zaplanowana w budżecie gminy na granty dla Młodzieżowej Rady  

Miasta i Gminy Międzylesie. W związku z pandemią zrealizowano tylko 1 wniosek projektowy na 

wartość  192 zł.  (nabór w okresie 26.02.2020 – 20.03.2020). 

 

        5) Inne formy wsparcia finansowego to: 

1/ nieodpłatne użyczenie lokalu na prowadzenie działalności statutowej dla  organizacji  

    pozarządowych, 

2/ nieodpłatne przekazanie w zarząd obiektów i lokali sportowych do uprawiania kultury  

    fizycznej i sportu masowego, 

 

        6)  Współpraca pozafinansowa to: 

1/ prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy  

    Międzylesie w zakresie kultury fizycznej. 

2/ współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie doradztwa działalności  

    całorocznej zadań zleconych. 

3/ promocja działań organizacji pozarządowych współpracujących z gminą Międzylesie  

    poprzez zamieszczanie materiałów informacyjnych na stronie internetowej gminy w prasie  

    lokalnej, opracowywanie zaproszeń, plakatów, materiałów promocyjnych organizowanych  

    imprez kultury fizycznej. 

4/ uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji projektów unijnych, większych imprez  

   okolicznościowych realizowanych w gminie Międzylesie celem ich uatrakcyjnienia – w związku  

   z pandemią Covid-19 organizacje pozarządowe nie uczestniczyły w większych imprezach  

   okolicznościowych.. 

 

        7) Nadzór i kontrola realizacji zadań 

    W trakcie realizowanych zadań organizacje pozarządowe objęte były nadzorem i kontrolą . 

Zadania zlecone przez okres całego roku były na bieżąco monitorowane pod względem 

merytorycznym i finansowym, w oparciu o składane sprawozdania częściowe – kwartalne  

i roczne. 



68 

 

              8)  Ochotnicze straże pożarne 

    Jednostki OSP funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo  

o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowe, działają 

jako organizacje pozarządowe i stanowią ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśni-

czego (KSRG) bezpieczeństwa państwa. Współpraca w ramach ww. systemu to przede wszyst-

kim współdziałanie podczas akcji ratowniczych. 

    Ochotnicze Straże Pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej 

Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

obywateli na terenie swego działania (miasta i gminy) lub wspomagają sąsiednie obszary w ra-

mach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej. 

    Na terenie gminy Międzylesie funkcjonuje 6 jednostek OSP. Stan liczbowy jednostek i ich wy-

posażenie oraz dane dot. interwencji  w 2020 r. obrazują poniżej przedstawione tabele. 

 

 Tab. 43  Dane liczbowe dot. jednostek OSP na terenie gminy 

Lp. Jednostka OSP Ilość członków przeszkolonych 
OSP 

1 
OSP Międzylesie Typ-S3 KSRG 
 

28 

2 OSP Domaszków Typ-S3 KSRG 23 

3 
OSP Długopole Górne Typ-S 
 

21 
 

4 
OSP Goworów Typ- S 
 

18 

5 
OSP Roztoki Typ- S 
 

14 

6 
OSP Szklarnia  Typ- S 
 

4 

 

 

   Tab. 44  Interwencje jednostek OSP z terenu gminy w 2020 r. 

Jednostka KSRG Pożar Miejsce 
zagrożenia 

Fałszywy 
alarm 

Ćwiczenia Wyjazdy  
gospodarcze 

Zabezpie-
czenia 
rejonu 

Razem 

Międzylesie TAK 37        73 2 0 6 0 118 

Domaszków TAK 31 74 2 1 13 2 123 

Długopole 
Górne 

NIE 11 28 0 0 0 0 39 

Goworów NIE 8 20 0 0 0 0 28 

Roztoki NIE 4 17 0 0 4 0 25 

Szklarnia NIE 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 91 212 4 1 23 2 333 
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  Tab. 45  Główne koszty utrzymania gotowości bojowej w OSP pokrywane są z budżetu gminy 

Wydatki poniesione w 2020 r. Kwota w zł 

Dotacja dla OSP 33 643,00 

Wynagrodzenie za udział w akcjach   60 491,36 

Zakup materiałów, sprzętu, usług   132 394,55 

Wydatki na energię, wodę i nieczystości w budynkach OSP 35 542,80 

Wydatki na usługi remontowe 1 8 603,18 

Wydatki na badania lekarskie członków 3 050,00 

Wydatki na usługi telekomunikacyjne 5 030,06 

Wydatki na ubezpieczenia, opłaty i składki  32 784,66 

Wydatki na wynagrodzenia 40 885,20 

Wydatki na składki ZUS 3 197,28 

Wydatki inwestycyjne 27 000,00 

Łącznie 38 2621,09 

 

     Jednostki OSP z gminy Międzylesie kolejny raz otrzymały wsparcie z Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na 

uzupełnienie wyposażenia w sprzęt ratowniczy. Korzystały też z Programu Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich oraz z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

   Do budżetu straży wpłynęły także środki finansowe pozyskane od darczyńców, sponsorów oraz 

uzyskane z podatków w postaci 1% za pośrednictwem Związku OSP RP. 

 
 

 
 

VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

         W 2020 roku Rada Miejska w Międzylesiu obradowała na 12 sesjach. Z powodu 

utrzymującej się pandemii COVID-19, 4 sesje w miesiącach: maj, czerwiec, listopad i grudzień 

przeprowadzono w trybie zdalnym. Wszystkie posiedzenia sesji były protokołowane,  

z treścią protokołów można się zapoznać bezpośrednio w Biurze Rady lub na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie.  

          Komisje Rady (podobnie jak sesje), z uwagi na sytuacje pandemiczną, obradowały 

naprzemiennie - w trybie zdalnym i stacjonarnym. Łącznie w 2020 r.  odbyło się 17 posiedzeń 

komisji, z tego 6 posiedzeń stałych oraz 11 posiedzeń wspólnych.   

       W 2020 roku, Rada podjęła 58 uchwał, z tego 17 uchwał to akty prawa miejscowego 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wśród podejmowanych 

uchwał istotnych dla funkcjonowania gminy były uchwały w sprawach: 

- przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030,  

  będącą strategią rozwoju ponadlokalnego; 
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- wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów  

  funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie   

  ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa  

  Dolnośląskiego 2030; 

- przystąpienia Gminy Międzylesie do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów  

  programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru  

  Funkcjonalnego. 

       Ponadto, jak co rok przyjęto budżet gminy i wieloletnią prognozę finansową oraz uchwały 

okołobudżetowe tj.: 

-  zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. 

-  udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania, 

- udzielenia burmistrzowi absolutorium za rok 2019. 

- zmiany do budżetu gminy na 2020 rok, 

- przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o kształtowaniu  

  się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania  planów  

  finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku, 

- określenie stawek dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rok  

  2021,, 

- stawek podatków na 2021 rok, 

  

oraz uchwały w sprawie: 

 

- Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r, 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Międzylesie na  

  lata 2021 – 2023, 

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie gminy  

  na 2020 rok, 

- zmiany uchwały nr XLVI/246/2018 z dnia 16 października 2018 r w sprawie wysokości i zasad  

  przyznawania diet dla sołtysów z terenu Miasta i Gminy Międzylesie, 

- wynagrodzenia Burmistrza MiG Międzylesie 

 

      W zakresie infrastrukturalnym podjęto uchwały w sprawach: 

- uchwalenia obszaru i granic Aglomeracji Międzylesie, 

- wprowadzenia regulaminu korzystania z Domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego nr 2 i 4 

  w Międzylesiu. 

- zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  

  Gminy Międzylesie.  

- zmiany uchwały nr XVI/94/19 z dnia 20.12.2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji  

  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (…) 

- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości  

  tej opłaty na terenie gminy Międzylesie.  

- wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w Międzylesiu. 

- zmiany do planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie stwarzając  

   m.in. możliwości rozwojowe dla mieszkańców i inwestorów.  

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.  
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      Z zakresu funkcjonowania oświaty podjęto jedną uchwałę dot. określenia średniej ceny jed-

nostki paliwa w Gminie Międzylesie w roku szkolnym 2020/2021       

   W 2020 roku Nadzór Wojewody nie orzekł żadnych Rozstrzygnięć Nadzorczych Wojewody 

wobec podejmowanych uchwał.   

 

VIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI  
       SAMORZĄDOWYMI KRAJOWYMI  
       I ZAGRANICZNYMI 

1. Współpraca krajowa 

     Gmina Międzylesie współpracuje z jednostkami samorządowymi poprzez uczestnictwo  

w różnych stowarzyszeniach i organizacjach, jak: 

  1. 1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – powstało  

w 1996 roku. Jego nadrzędnym celem jest wspieranie polsko – czeskiej współpracy 

przygranicznej oraz rozwój przygranicznego obszaru powiązanego ze sobą. Euroregion po 

polskiej stronie obejmuje obszar powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, strzelińskiego, 

wałbrzyskiego i ząbkowickiego. Po czeskiej stronie aktywność dotyczy powiatów: Náchod, 

Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 

Pardubice, Jeseník i Šumperk. 

1.2.  Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej -  powstało w 2002 r. Podstawowy cel 

Stowarzyszenia to wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów 

gmin poprzez m.in. występowanie i zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących samorządu 

terytorialnego, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć; wymianę informacji, koordynowanie 

poczynań w zakresie kierunków polityki społeczno-gospodarczej, promocję interesów 

zrzeszonych gmin, rozwój turystyki na obszarze ziemi kłodzkiej. 

1. 3.  Stowarzyszenie Szlak Staropolski -  działa od w 2006 r. Jego siedzibą jest 

miasto Częstochowa.  Inicjatorem zawiązania Stowarzyszenie był prezydent Częstochowy. 

Głównym celem Stowarzyszenia są działania dot.  budowy drogi ekspresowej S-46 oraz 

modernizacja linii kolejowej o przebiegu: Dorohusk – Lublin – Radom – Kielce – Częstochowa – 

Opole – Wrocław – Międzylesie (Kudowa Zdrój). 

1. 4. Związek Miast Polskich jest najstarszą polską organizacją samorządową  

o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej, z bogatymi tradycjami międzywojennymi.      

Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem mającym na celu wspieranie idei samorządu 

terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. 

Związek współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi, by stwarzać miastom jak 

najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości. 

1. 5. Związek Gmin Śnieżnickich -  to samorządowa jednostka organizacja powstała 

w 1997 r. Jej siedziba mieści się w Bystrzycy Kłodzkiej. Podstawowym celem związku jest 

prowadzenie działalności publicznej w zakresie: opracowania zintegrowanej strategii rozwoju 
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gmin, opracowanie koncepcji turystycznego zagospodarowania Masywu Śnieżnika; tworzenia  

i utrzymywania wspólnej infrastruktury komunalnej,  usługowej i turystycznej, poprawy środowiska 

naturalnego, promocji, w tym wydawanie materiałów promocyjno-informacyjnych. 

1. 6. Stowarzyszenie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi - powstało  

w marcu 2013 r. w Strumieniu w województwie śląskim. Do Stowarzyszenia przystąpiło począt-

kowo  36 wójtów i burmistrzów z 15 województw samorządowych kraju, którzy podpisali porozu-

mienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). Formułą działania Sieci jest 

partnerstwo członków PSORW na rzecz upowszechniania i wymiany doświadczeń w zakresie 

zarządzania rozwojem opartym na modelu partycypacyjnym oraz poszukiwanie nowych rozwią-

zań dla wsi i obszarów wiejskich. Z czasem liczba gmin należących do Stowarzyszenia zwięk-

szyła się do 47. Wzrost zainteresowania działalnością Stowarzyszenia oraz konieczność nadania 

Sieci osobowości prawnej, umożliwiającej zwiększenie zakresu i efektywności działań, spowodo-

wało podjęcie w 2015 roku decyzji o utworzeniu Stowarzyszenia pod nazwą „Polska Sieć Odnowy 

i Rozwoju Wsi”. W 2016 r. w gminie Międzylesie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzysze-

nia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Na siedzibę Stowarzyszenia wybrano wieś gminy Gogo-

lin - Kamień Śląski (woj. opolskie). W kolejnych latach odbyło się kilka spotkań, w tym między 

innymi we wrześniu 2019 konferencja w Istebnej, która została zorganizowana w ramach operacji 

pn. „Na drodze do odkryć – start Sieci Najciekawszych Wsi” dofinansowanej ze środków Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich. Na konferencji przedstawiona została prezentacja dot. certyfikacji 

miejscowości w ramach Sieci Najciekawszych Wsi pt. „Proces certyfikacji miejscowości preten-

dujących do uczestnictwa w SNW”. Certyfikaty uroczyście odebrało 10 najbardziej aktywnych 

miejscowości, w tym z naszej gminy miejscowość Goworów. 

     Od 2020 r. Stowarzyszenie  rozwija projekt Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) - markowy pro-

dukt turystyki wiejskiej, poszerzając go o kategorię „Miejsce Ciekawe”. Status „Miejsca Cieka-

wego” w Sieci Najciekawszych Wsi uzyskają miejsca, które podobnie jak „najciekawsze wsie”, 

mają potencjał narracji o wartościach obszarów wiejskich, mogą poszczycić się bogatym dzie-

dzictwem kulturowym, przemysłowym, przyrodniczym czy też są przykładem rewitalizacji. Poszu-

kiwane są ciekawe miejsca upamiętniające ważne postacie lub wydarzenia historyczne.  

    Adresatami konkursu są: gminy członkowskie Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy Rozwoju 

Wsi; gminy partnerskie (z terenu Polski) ww. gmin; gminy z miejscowościami certyfikowanymi do 

Sieci Najciekawszych Wsi; gminy z miejscowościami, które objęto oceną potencjału uczestnictwa 

w Sieci Najciekawszych Wsi. Konkurs został ogłoszony 19 października 2020 r., termin składania 

zgłoszeń do 15 lutego 2021 r. W ramach ww. konkursu Gmina Międzylesie będzie wytypowała 

jako miejcie ciekawe Kościół pw. Michała Archanioła w Kamieńczyku. 

1. 7. Gmina Dolsk - współpraca pomiędzy gminami Międzylesie i Dolsk nawiązana został 

w 1996 r. na podstawie zawartego w dniu 24 maja 1996 r. porozumienia pomiędzy zarządami 

obu gmin. W myśl ustaleń porozumienia współpraca była realizowana poprzez: rozwijanie 

wspólnych działań w sferach: sportowej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej; 

doskonalenie kontaktów oraz wymianę doświadczeń  między obiema jednostkami  

samorządowymi; nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami, stowarzyszeniami, związkami i 

innymi wspólnotami obu gmin. 
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1.8. Deklaracja Sudecka - Deklaracja jest dokumentem określającym współpracę sa-

morządów południa i zachodu Dolnego Śląska, mającą na celu poprawy warunków rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego i życia mieszkańców. Deklaracja została podpisana przez przedstawicieli 

107 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska, w tym także gmina Między-

lesie.. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji  

i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Celem podejmowanych działań jest uzy-

skanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju 

gospodarczego i społecznego południowej i południowozachodniej części Dolnego Śląska.  

     Od 2017 r. systematycznie prowadzone są działania sygnatariuszy w ramach Strategii, 

dotyczące kluczowych dziedzin mających wpływ na rozwój regionu południowego i zachodniego 

Dolnego Śląska, tj.: 

1) likwidacja wykluczenia komunikacyjnego - zbudowanie efektywnego przyłączenia do 

     systemu dróg ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w Europie (drogi S8, S3, droga  

    krajowa nr 5, łączniki do autostrad, dróg ekspresowych i krajowych); 

2) rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska, 

3) poprawa jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, umożliwiających  

     normalną komunikację wewnątrz obszaru; 

4) rewitalizacja istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udział w projekcie rozwoju kolei  

     dużych prędkości; 

5) rewitalizacja fizyczna i społeczna zdegradowanych obszarów regionu; 

6) zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk poprzez ich systematyczne  

     doinwestowanie; 

7) rozwój sektora rolno - spożywczego opartego o zasady produkcji zdrowej żywności; 

8) zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich; 

9) uzyskanie pełnego dostępu do wody pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców  

    obszaru; 

10) poprawa infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój  

      szkolnictwa zawodowego i jego dostosowanie do oczekiwań rynku pracy; 

11) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców; 

12) likwidacja wszystkich zagrożeń ekologicznych, w tym redukcję niskiej emisji na całym  

      obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowisk; 

14) tworzenie dobrych warunków oraz wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw i inwestycji  

       przemysłowych; 

15) tworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi usług turystycznych. 

13) rewitalizacja materialnego dziedzictwa kulturowego. 

    W 2020 r. sygnatariusze Deklaracji SUDETY  2030  podjęli działania pod katem przygotowania 

Regionalnego Planu Operacyjnego  WD na lata 2021-2027. W tym celu zgłoszono szereg 

projektów wpisujących się  w konkretne założenia polityki spójności. Ponadto samorządy kilku 

powiatów, w tym kłodzkiego wystąpiły do Urzędu Marszałkowskiego WD z postulatami utworzenia 

Miejskich Obszarów Funkcjonalnych wokół miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

Obszary te byłyby podstawą do wyznaczenia dwóch dodatkowych ZIT-ów. 

Również w 2020 r. została  podpisana deklaracja samorządów subregionu Wałbrzyskiego pod 

hasłem DEKARBONIZACJA 2030. Założeniem tego dokumentu jest stopniowe odstąpienie od 

stosowania stałych paliw kopalnych subregionów  (wałbrzyskiego i jeleniogórskiego) do 2030 r. 

Cel ten ma być realizowany w ramach wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE 

poprzez: 
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- likwidacje pieców węglowych w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, a także  

     przedsiębiorstwach i budynkach użyteczności publicznej; 

-    rozwój odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, panele słoneczne i in.); 

-   wykorzystanie wodoru i energii elektrycznej jako źródeł energii w autobusach i komunikacji  

     samochodowej indywidualnej; 

-    stworzenie magazynów energii odnawialnej. 

 

      W 2020 r. współpraca na gruncie krajowym została bardzo mocno ograniczona z uwagi na 

szerzącą się pandemię Covid-19. Kontakty ograniczyły się do udziału w wirtualnych spotkaniach 

oraz do szerokiej wymiany korespondencji.     

 

    2. Współpraca zagraniczna 

  Gmina Międzylesie oraz instytucje i organizacje działające na terenie gminy aktywnie 

współpracują z podmiotami zagranicznymi na podstawie zawartych umów i  porozumień. 

 2.1.  Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy miastami  
          przygranicznymi: Międzylesie i Kraliky 

      Współpraca pomiędzy obydwoma miastami zakłada wzajemne rozwijanie przyjaznych  

i dobrosąsiedzkich stosunków oraz wymianę doświadczeń organów przedstawicielskich  

- lokalnych samorządów, współpracę młodzieży, kobiet, straży pożarnej, sportowców. 

Obie strony realizowały wspólne przedsięwzięcia, poprzez liczne spotkania społeczności 

lokalnych, a także działających organizacji (np. z okazji Dni Międzylesia, organizowanych 

zawodów pożarniczych, dożynek gminnych, spotkań dzieci przedszkolnych  

i uczniów szkół, z okazji odbywającego się co roku kiermaszu bożonarodzeniowego  

i kolędowania gminnego). W okresie pandemii działania te zostały bardzo mocno ograniczone. 

Odstąpiono od organizowani wspólnych spotkań i imprez okolicznościowych.    W 2019 i 2020 r. 

realizowany był projekt transgraniczny pn. „Jarmark bożonarodzeniowy Międzylesie - Kraliky,  

w którym uczestniczyli harcerze z Polski i skauci z Czech (wyprawa do Wiednia po światełko 

betlejemskie). W ramach projektu w 2020 r odbyło się także  „Kolędowanie bez granic – koncert 

kolęd i pastorałek” z udziałem zespołów śpiewaczych z Polski i Czech.  

   

 2.2.  Współpraca partnerska pomiędzy miastami Międzylesie i Lohne 

     Współpracę pomiędzy miastami Lohne i Międzylesie zapoczątkowały działania w zakresie 

wymiany młodzieży szkolnej. Organizowano coroczne,  naprzemienne wizyty młodzieży  

w Lohne i w Międzylesiu. Po  raz pierwszy wymiana młodzieży miała miejsce w 2005 r.  

      W 2008 r. z inicjatywy Burmistrza Tomasza Korczaka zorganizowane zostało spotkanie  

w międzyleskim zespole zamkowo-pałacowym  spotkanie, w którym  uczestniczyli 

przedstawiciele władz: Lohne, Kraliky, Dolni Morawa, Lichkov, Dolska i Międzylesia.    

      Następnie w kolejnym roku Rada Miasta Lohne podjęła uchwałę o przekształceniu braterstwa 

z miastem Międzylesie w oficjalne partnerstwo i w  2010 r. akt partnerstwa został podpisany  

w oparciu o podjęte uchwały przez Rady obu miast. Ideą partnerstwa jest wspieranie wspólnych 

działań w zakresie oświaty, sportu i kultury, wymiany młodzieży. Przez wiele  lat organizowano 

wspólne spotkania przedstawicieli władz miast: Międzylesia  i Lohne.  
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W 2020 r. wszystkie  planowane wizyty i wspólne przedsięwzięcia zostały odwołane z uwagi na 

sytuację pandemiczną związaną z Covid- 19.  

 

2.3. Pozostałe formy współpracy zagranicznej 

     Pozostałe formy współpracy zagranicznej obejmują realizację wspólnych projektów  

o charakterze transgranicznym, w tym: 

1/ "Singletrack Orlicko-Kladsko", w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 

2014-2020 – projekt obejmuje budowę tras rowerowych Singieltrack Glacens przy udziale  

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Ręgionalnego oraz budżetu Państwa.  

Na terenie gminy Międzylesie powstały dwie pętle rowerowe: pętla Jodłów o długości 1400 mb  

i pętla Międzylesie o długości 9500. Wcześniej wybudowana została pętla Ostoja o długości 

14 600 mb. 

2/ "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia  -  Budowa wieży widokowej na Czerńcu", 

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - celem projektu jest stwo-

rzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy”. 

Odnowiono i stworzono nowe transgraniczne połączenia tego ważnego historycznego szlaku pie-

szego, jak również zrealizowano nowe towarzyszące inwestycje w postaci wież widokowych  

i punktów informacji turystycznej. Projektowi towarzyszyła kampania marketingowa i promocyjna 

przy wykorzystaniu tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod i technologii informacyjnych ukierun-

kowanych na potencjalnych zwiedzających. W ramach projektu gmina Międzylesie wykonała za-

danie pn. „Budowa wieży widokowej na Czerńcu”. Wieża o wysokości ok. 24m stanęła na działce 

nr 78/153, obręb Niemojów. Zasadniczym przeznaczeniem projektowanej wieży jest funkcja ob-

serwacyjna, która pozwoli na monitorowanie przez służbę leśną otaczających ją kompleksów le-

śnych po obu stronach granicy. Oprócz tego wieża umożliwi turystom ogląd górskich krajobrazów 

z wyjątkowo malowniczym widokiem panoramy Masywu Śnieżnika na wschodzie oraz pasma Gór 

Orlickich na zachodzie.  

3/ Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie- Kraliky”, w ramach 

programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska 2014-2020  Samorządowe Przedszkole 

w Międzylesiu w ramach projektu rozpoczęło realizację ze środków Funduszu Mikroprojektów w 

Euroregione Glacensis działanie pn.: „Remont i wyposażenie zaplecza sanitarnego w 

Samorządowym Przedszkolu w Międzylesiu”. Na potrzeby realizacji ww. projektu, w tym 

podniesienia rangi planowanych spotkań polsko-czeskich zaplanowano remont i wyposażenie 

zaplecza sanitarnego na parterze budynku  Przedszkola w Międzylesiu. Kolejny etap to 

przygotowanie sali dydaktycznej: cyklinowanie parkietu oraz zakup niezbędnego wyposażenia.     

Ponadto projekt obejmuje: 

- prowadzenie zajęć z języka polskiego dla dzieci z przedszkola w Kralikach i języka czeskiego   

  dla dzieci z przedszkola w Międzylesiu,- tydzień polski i czeski w grupach przedszkolnych,  

  mający na celu zapoznanie z symbolami narodowymi obu krajów, tańcami i potrawami  

  regionalnymi, 

- olimpiada sportowa w ramach wspólnego Dnia Dziecka, mająca na celu promowanie  

  zdrowego stylu życia, zdrowej rywalizacji i integracji obu społeczności przedszkolnych oraz  

  promowanie projektu. 

Główna idea projektu to zwiększenie intensywności współpracy instytucji oświatowych oraz 

społeczności w regionie kralicko-międzyleskim. 
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4/ „ Poznajmy się lepiej - Międzylesie i Orlickie Zahori,  w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska-Polska 2014-2020 – realizacja projektu jest przewidziana na lata 2020-2021. 

Gmina Międzylesie wspólnie z partnerem projektu - Gminą Orlické Záhoří realizuje działania 

mające na celu podjęcie i rozwój współpracy instytucji, placówek i społeczności, wzmocnienie 

integracji na poziomie lokalnym poprzez kluczowe działania projektu. Planowany jest to cykl 

imprez sportowych, a także kulturalnych, w tym: zawody rowerowe Uphill - impreza rowerowa 

jednodniowa,  zawody na nartorolkach - dwudniowa impreza plenerowa, zawody strażackie, 

jarmark bożonarodzeniowy - jednodniowa impreza plenerowa z koncertem kolęd i pastorałek 

polskich i czeskich, udział w targach turystycznych we Wrocławiu. 

 

IX. PODSUMOWANIE 
 

      Nadrzędny zadaniem Gminy jest realizacja potrzeb społeczności lokalnej oraz dążenie do 

systematycznej poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Wykonanie tego zadania  

i oczekiwane efekty uzależnione są od poziomu realizacji długofalowych planów, mających na 

celu zapewnienie stabilizacji i zrównoważonego rozwoju całej gminy. Gmina realizuje swoje 

zadania zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym. Terminowo wywiązuje się   

z zobowiązań, a w miarę posiadanych środków finansowych realizuje zadania inwestycyjne. 

Ważnym elementem funkcjonowania Gminy jest utrzymanie stałej współpracy z sołectwami, 

parafiami, stowarzyszeniami i in. podmiotami pozarządowymi. Rok 2020 r. był dużym wyzwaniem 

dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania Gminy, instytucji publicznych, jak i dla wszystkich 

mieszkańców. W sytuacji pandemii wszyscy zderzyli się z nową rzeczywistością, dotychczas 

zupełnie nieznaną, trudną i bardzo niebezpieczną. Nie było sprawdzonych metod działania, ale 

przyjęto  maksymalne środki, jakie były możliwe, aby ograniczyć sytuację kryzysową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


