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

z działalności Burmistrza MiG w okresie pomiędzy sesjami 

 
1/ Pobyt delegacji z Lohne w gminie Międzylesie. 
 
Kontynuując cykl współpracy polsko - niemieckiej Międzylesie i Lohne, w dniach                                     
od 18 - 22 maja br; w gminie Międzylesie przebywała delegacja z partnerskiego miasta Lohne. 
Wizyta połączona była z wymianą młodzieży międzyszkolnej. W piątek 20 maja br; w Domu 
Kultury w Międzylesiu odbyło się oficjalnie przywitanie gości, w tym zapoznanie z nową Panią 
Burmistrz Lohne Henrike Voet, po czym odbyło się też otwarcie wystawy przywiezionej przez 
Industriemuseum Lohne. Druga część spotkania odbyła się 21 maja br; o godz. 18-stej w Zamku 
w Międzylesiu, gdzie odbyła się uroczysta kolacja z okazji 12 rocznicy współpracy miast, na 
pamiątkę tego wydarzenia burmistrzowie podpisali deklarację o kontynuacji współpracy, a 
następnie przed Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Międzylesie, gdzie w 2010 roku na znak 
partnerstwa między obiema miejscowościami zasadzono miłorząb, burmistrzyni Lohne oraz 
burmistrz Międzylesia, w towarzystwie gości z Polski i Niemiec, na znak pokoju wypuścili 
białe gołębie. Oprócz oficjalnych uroczystości program pobytowy przygotowany był tak, że 
delegacje wspólnie zwiedzały podczas całodniowych wycieczek poza gminą atrakcje m.in.: 
Wrocławia, Krzyżowej, Kamieńca Ząbkowickiego, Kletna i Lądka Zdrój. Z kolei we wrześniu 
kontynuacja obchodów współpracy miast odbędzie się w Lohne; tam podobnie jak w naszej 
gminie zostanie podpisana deklaracja o przedłużeniu partnerstwa.  
 
2/Organizacja obchodów Dni Międzylesia. 

Trwają przygotowania do tegorocznych obchodów XXVII Dni Międzylesia, które 
zaplanowano w dniach od 02 - 05 czerwca br. Przygotowany został ramowy program przebiegu 
imprezy, który przewiduje oficjalne rozpoczęcie obchodów święta Międzylesia tradycyjnie                                 
Uroczystą Sesją Rady Miejskiej w dniu 03 czerwca br. o godz. 13.00 w MGOK w Międzylesiu, 
podczas której wręczone zostaną medale – Zasłużony dla Miasta i Gminy Międzylesie.                              
Godzinę przed sesją przewidziane jest odsłonięcie odrestaurowanej po wypadku zabytkowej 
figury św. Jana Nepomucena. W kolejnych dniach tj. sobota 4 czerwca br; zaplanowano m.in.: 
wędkowanie dla najmłodszych, biegi dla dzieci i młodzieży oraz bieg „Parszywa Trzynastka”. 
Gminny Festiwal Kulinarny - Grillowanie Pod Trójmorskim Wierchem, Jarmark dla dzieci w 
ramach projektu „Skrzynia Beniamina”, występy wokalno-taneczne, a w godzinach 
wieczornych koncerty gwiazd, podczas którego wystąpią: Ewelina Lisowska oraz Paweł Tur. 
Na zakończenie dnia przewidziany jest pokaz sztucznych ogni i zabawa taneczna.  W niedzielę 
5 czerwca 2022 r; zaplanowano: drużynowe zawody wędkarskie, zawody rowerowe „Wilcza 
Międzyleska”, ponadto „Dzień współpracy na pograniczu Polsko-Czeskim”, a w ramach tego 
gry i zabawy dla dzieci, konkurs kulinarny na danie czeskie, konkurs plastyczny dla dzieci 
ulubiona czeska bajka. 
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3/Sprawa użyczenia gruntów gminnych dla Nadleśnictwa Międzylesie w ramach 
programu Bartnicy Sudetów. 

Z dniem 12 stycznia br; wpłynęło pismo z prośbą o pomoc w realizacji programu „Bartnicy 
Sudetów” poprzez udostępnienie na okres 1 roku działek gminnych zlokalizowanych w 
sołectwach w celu stworzenia łąk kwietnych wraz z hotelami dla pszczołowatych i 
edukacyjnym zapleczem. Łąki kwietne mają być usytuowane na terenie gminy w zasięgu 
administracyjnym Nadleśnictwa, gdzie zostaną posadzone drzewka owocowe, krzewy oraz 
byliny i rośliny miododajne. Będzie to teren udostępniony dla mieszkańców i turystów 
odwiedzających nasze tereny. Ponadto stanowić będzie aspekt edukacyjny dla najmłodszych 
mieszkańców gminy. Nad tymi miejscami sprawować będzie pieczę Nadleśnictwo.  Burmistrz 
wyraził zgodę na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia terenów gminnych pod w/w 
inicjatywę. Umowa będzie zawierać klauzulę dot. sprawowania opieki nad tymi terenami. 

4/ Spotkanie z przedstawicielami Zarządu spółki SIM Sudety. 

Dnia 04.05.2022 r; w tut. urzędzie odbyło się spotkanie Burmistrza z przedstawicielami 
Zarządu spółki SIM Sudety powołanej do budowy domów mieszkalnych na wynajem. 
Spotkanie miało charakter konsultacyjno-doradczy, ponadto przekazano namiary do 
pracowników Ref. ITiG, w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Nadto Burmistrz zaproponował 
zwołanie walnego zebrania udziałowców spółki w zakresie ustalenia dalszych działań w 
ramach w/w koncepcji, ponieważ aktualnie żadnych konkretów w tym obszarze nie 
uzgodniono.  

5/ Sprawa wynajęcia Singlatracka– pętli Jodłów. 

Wpłynęło pismo strony czeskiej gm. Dolni Morava w spr. wynajęcia Singlatracka– pętli Jodłów 
do zorganizowania zawodów rowerowych MTB w dniu 28 maja br. Burmistrz wyraził zgodę 
na udostępnienie trasy aczkolwiek wcześniej należy dokonać przeglądu singla. Ponadto 
sporządzić umowę z zapisem o odpowiedzialności za zdrowie i życie po stronie organizatora.  

W ostatnim czasie dokonano przeglądów tras rowerowych singletrack: Jodłów, Ostoja, 
Międzylesie. Wszystkie trasy zostały przejechane. Pętle są uprzątnięte, a tabliczki z 
oznaczeniem km. zostały zamontowane. Niniejszym trasy są przygotowane do sezonu.  Pomysł 
montażu na trasach przejazdu powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej. 
Takie rozwiązanie ma ułatwić lokalizację w razie wypadków.  

6/ Zatrudnienie psychologa z Ukrainy. 

W związku z możliwością zatrudnienia w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy 
psychologa z Ukrainy, z dniem 05 maja br; zatrudniona została Pani Nadia Snidanko. 
Wcześniej ustalony został zakres obowiązków tak, że dwa dni psycholog przyjmować będzie 
na miejscu w pok. nr 18 Urzędu MiG, natomiast pozostałe dni w miarę potrzeb prowadzić 
będzie konsultacje mobile w szkołach oraz agroturystykach posiadających decyzję o pobycie 
uchodźców. Na chwilę obecną na terenie gminy przebywa ok. 157 osób.  
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7/Wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie na realizację Programu usuwania azbestu                    
i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.  

W terminie do końca kwietnia br; w gminie przyjmowano zgłoszenia do udziału w Programie 
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”; finansowanego z WFOŚiGW. Wpłynęło 
13 zgłoszenia indywidualnych podmiotów. Przygotowany został zatem wniosek o 
dofinansowanie z WFOŚiGW na sumę 19 474 zł. Koszt realizacji programu na rok 2022 
wyniósł 20 000 zł. Gmina kwalifikuje się na 100% dofinansowania.  

8/Zapytanie ofertowe na zadanie "Remont i Konserwacja - zabytku nieruchomego 
Gołębnika ob. Różanka”. 

Do 5 maja br; do godz. 11.00 odbyło się składanie ofert na zadanie "Remont i Konserwacja - 
zabytku nieruchomego Gołębnika Różanka 1, dz. 45/6 obręb Różanka w zakresie prac 
budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich - Gmina Międzylesie". Termin wykonania 
zadania od 20 maja do 30 października 2022 r. Do przetargu wpłynęły dwie oferty, spośród 
których wyłoniono najkorzystniejszą zaproponowaną przez Pracownię Konserwacji i 
Restauracji Dzieł Sztuki Pani Anna Zaręba z Torunia.   

9/Nabór do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczący modernizacji 
kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”.  

Program ten jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jego celem 
jest poprawa stanu technicznego wybudowanych, ogólnodostępnych kompleksów sportowo-
rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, tj. naprawa 
lub wymiana nawierzchni boiska, modernizacja oświetlenia, modernizacja ogrodzenia, 
modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego. Wysokość udzielanego dofinansowania może 
wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania. W momencie składania wniosku należy 
dołączyć decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu 
środków własnych w budżecie gminy. Harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego 
składany wraz z wnioskiem, musi przewidywać rozpoczęcie robót budowlanych i finansowanie 
ich ze środków funduszu nie później niż w 2023 roku. Należy także ogłosić przetarg na 
realizację tego zadania nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. W związku z powyższym 
Burmistrz polecił przygotować wniosek na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego 
w miejscowości Domaszków w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Termin złożenia 
wniosku obowiązuje do 31 maja 2022 r.  

10/ Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego w Międzylesiu. 

W terminie do 30 listopada br; realizowanie będzie zadanie - Termomodernizacja budynku 
Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego w Międzylesiu. Zadanie ma być realizowane w ramach 
RPO WD Działanie: Efektywność Energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym. Wykonawca zadania Spółdzielnia  Rzemieślnicza wielobranżowa w Bystrzycy 
Kłodzkiej, która wygrała przetarg ma realizować zadanie w ramach systemu „Zaprojektuj i 
wybuduj”; w związku z czym po stronie wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej, stosowne pozwolenia i przeprowadzenie remontu. Wszystkie ustalenia co do 
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spraw technicznych są konsultowane z Dyrektorem Placówki, w tym również organizacja pracy 
Przedszkola w czasie trwania inwestycji.  

11/W sprawie dostarczenia dokumentacji do podpisania umowy na dofinansowanie   
„Przebudowa dróg gminnych nr 119964D i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w 
miejscowości Jaworek – Domaszków”. 
Dnia 13 maja 2022 r. od Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo informujące, że został 
ustalony termin na dzień 30 czerwca 2022 r. na złożenie dokumentów potwierdzających 
dopełnienie wymogów, jakie wynikają z przepisów prawa i warunkują podpisanie umowy na 
dofinansowanie zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 119964D i 119958 wraz z 
przepustami i zjazdami w miejscowości Jaworek – Domaszków”. Aktualnie trwa 
przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa na to zadanie. 

12/ Informacja w sprawie przedsięwzięcia: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne w Gminie Międzylesie”. 
W dniu 17 maja br; został ogłoszony przetarg na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne w Gminie Międzylesie”. Termin składania ofert został ustalony na dzień          
1 czerwca do godz. 11:00. 

13/ Informacja w sprawie zadania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. 

W ramach składanych projektów do konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, Uchwałą nr 
XLVI/905/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego określono wysokość pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez Gminy w zakresie składanych 
projektów. Gmina Międzylesie złożyła wniosek na zadanie inwestycyjne Przebudowa 
stadionu im Andrzeja Skowrona w Międzylesiu i otrzymała zgodnie z listą rankingową 
dofinansowanie w kwocie 40.000 zł. Działania jakie będą wykonane w ramach tego projektu 
to: zakup siedzisk szt. 160, chodnik – roboty rozbiórkowe i prace ziemne oraz roboty 
konstrukcyjne na łączną kwotę 95.852,10 zł.  

14/„Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”.  

W ramach w/w programu Gmina Międzylesie otrzymała 150. 000 zł na zadanie „Budowa 
oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul Górna dz. 601/1,715 – ETAP 2 oraz budowa 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka” i w miesiącu maju po sesji będzie ogłoszony 
przetarg na realizację w/w zadania inwestycyjnego. 

15/ W sprawie ofert dotyczących wykonania Strategii Rozwoju Gminy Międzylesie. 
W dniu 17.05. br, odbyło się otwarcie ofert na wykonanie „Strategii Rozwoju Gminy 
Międzylesie do 2030”. Wpłynęło 8 ofert, z pośród których najkorzystniejsza opiewa na kwotę 
9. 471,00  zł brutto – złożona przez firmę Centrum Funduszy UE Spółka z o.o. Po 
rozstrzygnięciu zostanie sporządzona informacja z otwarcia ofert, po czym oferty będą badane, 
co do zgodności z zapisami zapytania ofertowego. 
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16/ Zarządzeniem Burmistrza MiG Międzylesie z dnia 10 maja 2022 r. ogłoszono konkurs 
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie.   

Dnia 26.08.2022 r. nastąpi rozwiązanie stosunku pracy Dyrektor Alicji Jakubczak. Do dnia                    
2 czerwca br., do godz. 15-stej kandydaci mogą składać oferty. Konkurs zostanie 
przeprowadzony 14 czerwca br. Zatrudnienie kandydata wyłonionego w wyniku konkursu 
nastąpi z dniem 1 września 2022 r. 

17/ Karty projektów z GFPiRPA: 
1/ Wniosek OSP Goworów o dofinansowanie w kwocie 400 zł na realizację projektu pn. 
„Grillowanie z Florianem”. 
2/ Wniosek Sołectwa wsi Roztoki o dofinansowanie w kwocie 500 zł na realizację projektu pn. 
„Dzień Dziecka w Roztokach”. 
3/ Wniosek UKS Orle Międzylesie o dofinansowanie w kwocie 900 zł na realizację projektu 
pn. „Turniej Piłki nożnej Żaka z okazji Dni Międzylesia”. 
4/ Wniosek SSP w Międzylesiu o dofinansowanie w kwocie 2.200 zł na realizację projektu pn. 
XXI Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni Przygranicznej „Przyjaźń na sportowo i wesoło”. 
5/ Wniosek OSP w Roztokach o dofinansowanie w kwocie 1750 zł na realizację projektu pn. 
Sportowe zmagania – reprezentacja gminna. 
5/ Wniosek SSP w Międzylesiu o dofinansowanie w kwocie 500 zł na realizację projektu pn. 
Dzień Dziecka w szkole „Wioska indiańska”. 
6/ Wniosek MTS o dofinansowanie w kwocie 500 zł na realizację projektu pn. „Szkolny 
Gminny Turniej Siatkówki Plażowej z okazji Dni Międzylesia. 
7/ Wniosek MTS o dofinansowanie w kwocie 3100 zł na realizację projektu pn. „Turniej Piłki 
Siatkowej z okazji Dni Międzylesia”. 
Burmistrz wyraził zgodę na dofinansowania w ww. kwotach. 

18/ PAOW na terenie Gminy Międzylesie w 2022 r. 
 
Wysokość środków przeznaczona na program PAOW w 2022 r;  wynosiła 25 000 zł, z tego: 
pula 18.000 zł przeznaczona była na składanie wniosków o granty w wysokości do 400 zł dla 
organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, sołectw – każdy z beneficjentów mógł złożyć tylko jeden 
wniosek, natomiast pula 7 000 zł przeznaczona była na składanie wniosków o granty w 
wysokości do 200,00 zł dla żłobków, przedszkoli, szkół oraz zespołów szkolno-
przedszkolnych. Podmioty te wnioski mogły składać wnioski aż do wyczerpania środków. 
Nabór do programu ogłoszony był w terminie od 01 do 30 marca br. Konkurs obejmował 
zadania, których realizacja rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, do jej zakończenia - nie 
później niż 15 czerwca 2022 r. Z kolei rozliczenie przyznanych środków nastąpi nie później niż 
do 30 czerwca 2022 r. Do naboru wpłynęło łącznie 73 wnioski na łączną kwotę 21 387 zł.   
 
19/ Informacja w sprawie konkursu „Jaki mój dom taka moja gmina”. 

Konkurs zostanie przeprowadzony  w czterech  kategoriach: 
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1) Najpiękniejsza posesja (dla stałych mieszkańców naszej Gminy): 
a) Najpiękniejsze gospodarstwo rolne 
b) Najpiękniejsza posesja – nierolnicza 

 
2) Urokliwe Zakątki Gminy Międzylesie ( dla uczniów uczęszczających do placówek 

oświatowych  naszej Gminy), w podziale na: 
a) Przedszkolaki 
b) Szkoła Podstawowa klasy 1-3 
c) Szkoła Podstawowa klasy 4-8 

3) Najładniejsza dekoracja promująca Dożynki w Gminie Międzylesie ( dla sołectw z 
terenu  naszej Gminy). 

4) Certyfikowana miejscowość aktywna (dla sołectw z terenu naszej Gminy).  

Pula środków zabezpieczona w budżecie wynosi 4000 zł. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest złożenie do 15 czerwca 2022 r.  karty zgłoszeniowej. Następnie podczas wizji terenowej 
zaplanowanej na okres wakacyjny lipiec –sierpień 2022r., przedstawiciele gminnej komisji 
konkursowej oceniać będą estetykę, wykorzystanie elementów proekologicznych 
wpływających na poprawę środowiska, warunki higieniczno-sanitarne itp. Rozstrzygnięcie 
konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi 28 sierpnia 2022 r. podczas Dożynek Gminnych. 

 

 

 
 

Międzylesie; dnia 25.05.2022 r.  


